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  آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی

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

درمـان و  . قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 1ماده  16و  13، 12، 11و اصالحات بعدي و بندهاي  1334سال 

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مصـوب سـال       8و ماده  1367پزشکی مصوب سال آموزش 

، آئـین نامـه تاسـیس    1366هیئت محترم وزیـران و اصـالحات سـال     1365و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال  1364

  :گردد مرکز جراحی محدود و سرپائی به شرح ذیل تدوین می

  :تعاریف) فصل اول

هاي  دانشکده/ در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت، به دانشگاه ـ  1ماده   

 20، به کمیسـیون تشـخیص امـور پزشـکی موضـوع مـاده       »دانشکده/دانشگاه«علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 

و اصـالحات بعـدي،    1334یدنی مصـوب سـال   قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئـی و مـواد خـوردنی و آشـام    

، بـه موسـس حقـوقی،    "هـاي قـانونی   پروانـه "و مسـئول فنـی،   ) تاسـیس (داري  ، به پروانه هاي بهره بر"کمیسیون قانونی"

  .شود گفته می "مرکز"موسس و به مرکز جراحی محدود و سرپائی، 

که بیمار پس از انجام جراحی، حداکثر در طول گردد  اي اطالق می مرکز جراحی محدود و سرپائی به موسسه ـ  2ماده   

  .قادر به ترك آن باشد) ساعت 24کمتر از (چند ساعت 

شـود کـه بیمـار     جراحی محدود و سرپائی اعم از جراحی مینوروماژور به آن دسته از اعمال جراحی گفته مـی  ـ  3ماده   

  .ل ترخیص باشد، قاب2هاي بیهوشی با رعایت مفاد ماده  پس از جراحی و اتمام مراقبت

بـرداري   هائی است که مورد تائید وزارت بوده و در پروانـه بهـره   هاي تخصصی در هر مرکز شامل رشته رشته ـ 4ماده   

  .گردد مرکز قید می) تأسیس(

  :برداري  شرایط تاسیس و بهره) فصل دوم

  : شرایط متقاضیان تاسیس ) الف
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تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، پس از تصویب کمیسیون قانونی اجازه تاسیس مرکز منحصراً به شرکتهاي  ـ  5ماده   

  : شود  و اخذ موافقت اصولی از وزارت با شرایط ذیل داده می

ـ عضویت حداقل یکنفر متخصص از گروههاي جراحی یا بیهوشی در شرکت تعـاونی خـدمات بهداشـتی درمـانی     5ـ1  

  .الزامی است

شود، رعایـت ضـوابط    رمانی بیش از یک پروانه تاسیس مرکز داده نمیـ به هر شرکت تعاونی خدمات بهداشتی د5ـ2  

  . این آیین نامه براي موسس الزامی است 47مندرج در ماده 

  : برداري  شرایط بهره) ب

  .برداري و فعالیت مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد جهت تاسیس بهره ـ 6ماده   

  .دانشکده مربوطه به همراه مدارك الزم/ انشگاه درمان د/ ـ تسلیم درخواست به معاونت سالمت 1  

  .ـ اخذ موافقت اصولی از وزارت، طبق ضوابط و مقررات مربوطه2  

  :بندي ابالغی وزارت شامل  ـ ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان3  

توسـط معاونـت   درمان دانشگاه و تائید اولیـه  / ـ معرفی مکان مرکز و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت سالمت 6ـ3ـ1  

هاي وزارت و سپس تائید نهایی توسـط دفتـر    درمان و بهداشتی بر اساس ضوابط موجود و ارسال آن به اداره امور پروانه

  .مدیریت منابع فیزیکی و مجري طرحهاي عمرانی و مرکز سالمت محیط و کار وزارت

توسـط کارشناسـان دفتـر فنـی و معاونـت      هـا   ـ احداث یا بازسازي ساختمان و تجهیز آن و تائید اجـراي نقشـه  6ـ3ـ2  

  .بهداشتی دانشگاه

  .ـ ارائه لیست تجهیزات مرکز مطابق استانداردهاي مربوطه وزارت6ـ3ـ3  

  . هاي کاري پزشکان و مسئولین فنی همراه با مدارك آنان براي کلیه نوبت. ـ معرفی پرسنل6ـ3ـ4  

نامه رسمی یا عادي معتبر  ره نامه به شرط تملیک یا اجارهـ ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت یا اجا6ـ3ـ5  

  .با پالك ثبتی به همراه تصویر مصدق سند مالکیت یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضري

  .ارائه گواهی عدم خالف و پایان کار معتبر از شهرداري ـ 6ـ3ـ6  
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دانشـکده از  / کامل بیمارستان مـورد تاییـد دانشـگاه     ـ ارائه قرارداد رسمی حداقل یک ساله مبنی بر پشتیبانی6ـ3ـ7  

هاي مندرج در پروانه مرکز باشـد و در قـرارداد مـذکور، شـرح و نحـوه همکـاري کـامالً تشـریح و          مرکز که داراي رشته

بـدیهی اسـت پـس از انقضـاي مـدت      . وظایف طرفین در قبال بیماران ارجاعی و پشتیبانی کامل بیمارستان مشخص شـود 

  .دانشکده مربوطه الزامی است/مذکور، تجدید و تسلیم آن به دانشگاهقرارداد 

ـ تهیه یک دستگاه آمبوالنس با معرفی خدمه و تجهیزات آن که به تایید مرکز مدیریت حـوادث و فوریتهـاي   6ـ3ـ8  

  .پزشکی معاونت سالمت رسیده باشد

  .و کلیه دستورالعملهاي وزارتـ ارائه تعهد محضري موسس مبنی بر رعایت مفاد این آیین نامه 6ـ3ـ9  

  .ـ اعالم نام و نشانی دقیق مرکز6ـ3ـ10  

  .و مسئولین فنی از وزارت) تاسیس(برداري  ـ اخذ پروانه بهره6ـ3ـ11  

  .دانشکده مربوطه/ـ آغاز فعالیت و اعالم شروع به کار مرکز به دانشگاه6ـ3ـ12  

هاي مسئولیت فنـی پـس از تائیـد صـالحیت      و پروانه) اسیست(برداري  صدور موافقت اصولی و پروانه بهره ـ   1تبصره   

  .توسط کمیسیون قانونی با وزارت خواهد بود

مدت اعتبار، تمدید یا لغو موافقت اصولی مطابق مفـاد قـرارداد تاسـیس منعقـده بـین موسـس و وزارت و        ـ  2تبصره   

  .باشد انشکده و تائید کمیسیون قانونی مید/تمدید آن، مشروط به ارائه گزارش پیشرفت کار تائید شده توسط دانشگاه

ها توسط وزارت، ممنـوع بـوده و    شروع هرگونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید نقشهـ   3تبصره   

  .باشد مسئولیت آن به عهده متقاضیان می

  .است هاي قانونی ممنوع شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانهـ  6تبصره   

  .پزشکان عمومی میتوانند به عنوان مسئول فنی در این مراکز فعالیت نمایندـ  7ماده   

در اتاق عمل، منحصراً براي ارائـه خـدمات    C-ARMوجود واحد آزمایشگاه در مرکز و دستگاه رادیولوژي  ـ  8ماده   

ول فنی واحد آزمایشگاه و عقد قـرارداد  به بیماران مرکز در مواقع اورژانس، الزامی بوده و موسس موظف به معرفی مسئ
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ضمناً پذیرش بیماران خارج از مرکز در واحـد  . با نزدیکترین بیمارستان جهت تقبل مسئولیت فنی رادیولوژي خواهد بود

  .باشد آزمایشگاه و رادیولوژي ممنوع می

ـ     20توسـط کمیسـیون مـاده    تائید اداره کل امور آزمایشگاههاي تشخیص طبی و تایید صالحیت مسـئول فنـی    تبصره 

  .مربوطه براي واحد آزمایشگاه الزامی است

محل، فضاي فیزیکی، ساختمان، تجهیزات و نیروي انسانی موردنیاز مرکز بر اساس ضوابط این آئـین نامـه و    ـ  9ماده   

دانشکده مورد /اههاي مربوطه باید قبل از شروع به کار مرکز، توسط کارشناسان ذیربط دانشگ استانداردها و دستورالعمل

  .صادر نخواهد شد) تاسیس(برداري  در غیر اینصورت پروانه بهره. بازرسی، ارزیابی و تائید قرار گیرد

  .تخت میباشد 10هاي بستري مرکز، حداکثر  تعداد تختـ  10ماده   

  . زمان فعالیت مرکز، بصورت شبانه روزي خواهد بود ـ11ماده   

هاي عمل آن با توجـه بـه رشـته تخصصـی و      و غیرمصرفی موردنیاز مرکز و اتاقتجهیزات پزشکی مصرفی  ـ  12ماده   

  . اعمال جراحی مربوطه باید براساس استاندارد و ضوابط تعیین شده باشد

در صورت اشتغال کادر پزشکی و پیراپزشکی مرکز در دستگاههاي لشکري، دولتی و موسسات وابسـته بـه    ـ13ماده   

  .توانند در یک نوبت کاري و در غیر ساعات اداري موظف، در این مراکز به کار اشتغال یابند دولت، این افراد حداکثر می

  .اکز ممنوع میباشداشتغال اعضاء هیئت علمی در ساعات اداري در این مرـ 1تبصره   

  .اشتغال اعضاء هیئت علمی تمام وقت در کلیه ساعات اداري و غیراداري در این مراکز ممنوع میباشد ـ 2تبصره   

رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاري براي کلیه پزشکان عمومی، متخصص و کادر پیراپزشـکی غیرشـاغل    ـ14ماده   

کنند الزامی است و شـاغلین مـذکور    ته به دولت، که در مرکز فعالیت میدر دستگاههاي لشکري، دولتی و موسسات وابس

  .باشند مجاز به اشتغال همزمان در سایر مراکز و موسسات پزشکی و حرف وابسته نمی

  : ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی ) فصل سوم

  : باشد رعایت ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی ذیل، در مرکز ضروري می ـ 15ماده   

  : وابط ساختمانی ض) الف
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مترمربـع در شـهرهاي بـا     500هـاي پیشـنهادي بـر مبنـاي متـراژ حـداقل        ساختمان مرکز باید مستقل و مطابق نقشه  

  . مترمربع در سایر شهرها و شهرستانها باشد 400نفر و  000/000/1جمعیت بیش از 

آسانسور بیماربر بـوده و موقعیـت درب   در صورتیکه ساختمان مرکز بیش از یک طبقه باشد باید مجهز به ـ   1تبصره   

نشانی، از طریق یکی  هاي آتش ورودي مرکز جهت انتقال بیمار، تردد آمبوالنس و در مواقع اضطراري جهت تردد ماشین

  .از خیابانهاي اصلی یا فرعی تا محل استقرار آسانسور مناسب باشد

  : ارت حداقل فضاهاي موردنیاز مرکز طبق ضوابط ابالغی وزـ  2تبصره   

هاي عمـل ـ محـل مناسـب      واحد پذیرش ـ مدارك پزشکی و بایگانی ـ اتاق مدیریت و مسئول فنی ـ اتاق معاینه ـ اتاق   

ـ اتـاق    CPRهاي بعد از عمل ـ اتاقهاي بستري ـ اتاق تریتمنت ـ واحد آزمایشـگاه ـ اتـاق        براي اسکراب ـ واحد مراقبت 

CSR  زشک ـ اتاق استراحت پرسنل ـ آبدارخانه ـ رختشویخانه ـ رختکن جداگانه   ـ اتاق استریل فرعی ـ اتاق استراحت پ

براي پرسنل خانم و آقا ـ محل سرو غذا ـ محل استقرار همراهان بیمار ـ سرویسهاي بهداشتی ـ انبار تمیز ـ انبار کثیـف ـ        

والنس ـ محلی مناسب جهـت   شوئی مجزا در هر طبقه ـ پارکینگ مناسب جهت پارك آمب  انبار دارو و تجهیزات ـ محل تی 

  . خطرسازي زباله در محلی مناسب و دور از فضاهاي درمانی استقرار راننده ـ اتاقک نگهداري موقت و بی

براي مراکز تک تخصصی یک اطاق عمل اسـتاندارد و بـراي مراکـز چندتخصصـی حـداقل دو اطـاق عمـل         ـ  3تبصره   

  . ده تخت بستري الزامی استهاي موجود و سه اتاق جهت حداکثر  متناسب با تخصص

یـک تخـت بیشـتر از تختهـاي اتـاق عمـل       ) خاص اتاق عمل(هاي بعد از عمل  تعداد تختهاي واحد مراقبت ـ   4تبصره   

  .خواهد بود

ـ سایر ضوابط مربوط به فضاي ساختمانی و تهیه نقشه، مطابق استانداردها و دستورالعملهاي دفتـر مـدیریت     5تبصره   

  .جري طرحهاي عمرانی و مرکز سالمت محیط و کار خواهد بودمنابع فیزیکی و م

  : ضوابط تجهیزاتی ) ب

مانیتورهـاي الکتروکـاردیوگرافی،   (وجود تجهیزات استاندارد اتاق عمـل  : هاي بعد از عمل  ـ اتاق عمل و واحد مراقبت  

رجه حرارت و گوشی جلوي قلبـی،  گیري فشارخون شریانی دستی یا اتوماتیک، مانیتور د پالس اکسیمتري، دستگاه اندازه
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Co2  انتهاي بازدمی وEtco2    هـاي بعـد از عمـل و بخـش، طبـق آخـرین        ، واحـد مراقبـت  )بـراي اقـدامات الپاروسـکوپی

  .هاي ابالغی وزارت ضروري است دستورالعمل

  .هاي انجام شده در مرکز تهیه و تامین گردد سایر تجهیزات الزم باید بر اساس نوع عمل تبصره ـ  

  : ضوابط بهداشتی ) فصل چهارم 

  : مرکز سالمت محیط و کار به شرح ذیل ضروري است  رعایت کامل ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل ـ 16ماده   

ـ کف ساختمان باید سالم، بادوام و قابل شستشو، غیرقابل نفوذ نسبت به آب، بدون ترك بـوده و کـف اتاقهـا بجـز     1  

  .به سمت کف شوي باشداتاقهاي عمل با شیب / اتاق 

ـ    اي کـه ذرات از آن جـدا    بـه گونـه  (اتاقهاي عمل باید از جنس کف پوش مناسب و آنتی استاتیک / کف اتاق  تبصره 

، غیرقابل نفوذ نسبت به آب، مقاوم در مقابل شستشو و بدون کف شوي بوده و محل اتصال )نگردد و در فضا پخش نشود

  .کف به دیوار بدون زاویه باشد

خوردگی و  دیوار اتاق عمل باید تا زیر سقف کاشی کاري و به رنگ کامالً روشن، سالم و بدون درز و شکاف و ترك ـ2  

  .کننده باشد مقاوم به مواد ضدعفونی کننده و پاك

 سانتیمتر از جنس مقاوم و غیرقابل نفوذ به آب و قابـل  10ها باید داراي قرنیز به ارتفاع حداقل  ـ دیوار سایر قسمت3  

  .شستشو باشد

سقف اتاق عمل باید سالم، فاقد شکستگی، بدون درز، شکاف، ترك خوردگی و بـه رنـگ روشـن و قابـل شستشـو       ـ 4  

  .باشد

  .متر کاشی کاري یا سنگ کاري باشد 80/1ـ دیوار اتاق بستري و معاینه تا ارتفاع 5  

  . باشدو رختشویخانه باید تا زیر سقف کاشی کاري  CSRـ دیوار آبدارخانه، 6  

  .هاي بازشو مجهز به تور سیمی ضدزنگ باشد ـ درب و پنجره باید سالم و پنجره7  

) با قابلیت ایجاد فشار هواي مثبت در اتاق عمل( Exhaust Fanاتاقهاي عمل باید فاقد پنجره و داراي / اتاق  تبصره ـ  

  .باشد
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مودن برودت و حـرارت، قـادر بـه تهویـه نیـز      اي باشد که ضمن فراهم ن ـ سیستم سرمایش و گرمایش باید به گونه8  

  . بوده تا از آلودگی هواي داخل ساختمان جلوگیري شود

  .ـ لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در آشپزخانه، آبدارخانه و محل سرو غذاي پرسنل9  

  .ـ لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در رختشویخانه و تفکیک لنژ کثیف و عفونی از تمیز و غیرعفونی10  

هاي عمومی آب آشامیدنی شهر تامین شود یـا داراي شـبکه آب خصوصـی بـا رعایـت       آب مصرفی باید از شبکهـ 11  

هاي بهداشـتی   استانداردهاي آب آشامیدنی کشور بوده و همچنین داراي مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشد و کنترل

  .در مورد مخازن ذخیره آب صورت گیرد

اي باشد کـه سـطوح، خـاك، آبهـاي سـطحی و       الب از نظر فنی و بهداشتی به گونهـ سیستم جمع آوري و دفع فاض12  

زیرزمینی را آلوده نکند، بند پایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند، متعفن و بدمنظره نباشد و خروجی فاضالب 

رد تائید معاونتهاي بهداشـتی  با استانداردهاي محیط زیست و ضوابط و دستورالعملهاي ارسالی وزارت مطابقت داشته و مو

  .باشد

هـاي نـوك تیـز و     هاي زباله زرد رنگ با برچسب شناسائی، زبالـه  ـ جمع آوري زباله و پسماندهاي عفونی در کیسه13  

  .هاي عفونی به عادي ضروري است و تبدیل زباله (Safety box)برنده در ظروف سربسته غیرقابل دسترسی مجدد 

آوري و  هاي صادره از مرکز سالمت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک، جمـع  رعایت کامل بخشنامه ـ  1تبصره   

  .نگهداري و دفع پسماندها الزامی است

براي تبدیل ... ) تصفیه حرارتی مرطوب یا خشک نظیر اتوکالو و مایکروویو و (دارا بودن فنآوري غیرسوز  ـ  2تبصره   

  .امی استهاي عفونی به عادي الز زباله

ـ در نظر گرفتن اتاق نگهداري موقت زباله که باید داراي سـنگ مقـاوم و یـا کاشـی کـاري تـا زیـر سـقف و قابـل          14  

شستشو، کف غیرقابل نشـت، محکـم و داراي امکانـات تخلیـه و زهکشـی مناسـب فاضـالب و دور از آشـپزخانه و اتـاق          

  .ودن باشدنگهداري موادغذایی، خارج از فضاي درمانی و قابل قفل نم
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ـ زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم، قابل شستشو و ضد عفونی کردن و ضد زنگ بـا درپـوش و پـدال و    15  

  .کیسه زباله مناسب در مرکز موجود باشد

مترمربع با کف مقاوم، قابل شستشو، کاشیکاري یا سـرامیک تـا زیـر     5/1شوئی با حداقل متراژ  ـ وجود اتاقک تی16  

، تهویه مجـزا،  cm60جهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد ، تی آویز، حوضچه داراي کف شوي فاضالبرو با عمق سقف م

  .شوي قفسه مواد گندزدا و پاك کننده یا استفاده از تی شوي پرتابل با در نظر گرفتن فضاي مناسب براي نگهداري تی

  .بیماران هاي بهداشتی کارکنان و ـ رعایت ضوابط بهداشتی براي سرویس17  

  .ـ در نظر گرفتن سرویسهاي بهداشتی مجزا براي پرسنل و مراجعین به تفکیک آقا و خانم به تعداد مناسب18  

مترمربع، همراه بـا   50کیلوگرمی براي هر  4ـ تامین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزي و یا حداقل یک کپسول 19  

  .هشدار دهنده حریق مناسب

  .اسبـ تامین نور و تهویه من20  

  ... هاي بستري، واحد مراقبتهاي بعد از عمل، اسکراب و  ـ انجام کشت از اتاق عمل، اتاق21  

رادیولـوژي بـر اســاس     رعایـت ضـوابط ایمنـی و بهداشـتی جهـت واحــدهاي آزمایشـگاه و اسـتفاده از دسـتگاه          ــ 22  

  .هاي وزارت الزامی است دستورالعمل

  .براي شاغلین) اي و واکسیناسیون ورهمعاینات د(هاي پزشکی  ـ تشکیل پرونده23  

  .ـ رعایت ضوابط بهداشتی پرسنل و داشتن کارت بهداشت جهت پرسنلی که با موادغذائی سر و کار دارند24  

  .ـ وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراري25  

  : شرح ذیل باشد ور بایستی داراي شرایط ویژه بهاتاقهاي عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی مذک/ـ اتاق26  

سـانتیمتر از فضـاي طـرفین جـدا      20الف ـ ورودي بخش اتاق عمل باید با ایجاد خط قرمز و بوسیله حفاظ بـه ارتفـاع      

  . شود

  .ب ـ کلید و پریزهاي برق ضد جرقه و داراي اتصال زمین باشد  
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اشتی به تعداد کافی در مجموعه اتاقهاي عمل، قبل از اتاق رخـتکن و خـط قرمـز    پ ـ توالت و دستشوئی با شرایط بهد   

  .ایجاد شود

ها ضمن برخورداري از شرایط بهداشتی و رعایت موازین انطبـاق   ت ـ محل رختکن جراح و کادر پرستاري و تکنسین   

  .باید داراي قفسه لباس انفرادي و حمام باشد

  .مل باید داراي شرایط بهداشتی باشدهاي لباس استریل اتاق ع ث ـ قفسه   

بخـش  ( CSRهـاي مـورد لـزوم جهـت نگهـداري وسـایل رسـیده از بخـش          ج ـ وجود اتاق وسایل اسـتریل بـا قفسـه      

  .الزامی است) استریلیزاسیون مرکزي

درصـد و دمـاي    50 ـ  60چ ـ هواي اتاق عمل باید به طور مرتب با روش مناسب تهویه شود و رطوبت نسـبی آن بـین      

  . درجه سانتیگراد باشد و بطور مرتب ضدعفونی گردد 20ـ  24خشک بین 

اي بر اساس آخرین ضوابط و دسـتورالعملهاي ارسـالی وزارت الزامـی     ـ رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه27  

  . است

  : ضوابط پرسنلی ) فصل پنجم 

  : مرکز باید داراي حداقل پرسنل فنی و اداري به شرح ذیل باشد  ـ 17ماده   

گـوش و  . هاي جراحی عمومی، ارولوژي، ارتوپدي، زنان و زایمـان  الف ـ یک نفر متخصص جراحی در هر یک از رشته   

توجـه بـه    نامـه، بـا   هاي جراحی مورد تائید وزارت مطابق ضوابط این آیین چشم، مغز و اعصاب و سایر رشته. حلق و بینی

  .نوع فعالیت و برنامه مرکز

  .ب ـ یک نفر متخصص بیهوشی براي هر نوبت کاري  

  .پ ـ یک نفر پزشک عمومی براي هر نوبت کاري  

  .ت ـ یک نفر متخصص داخلی به عنوان مشاور  

  .ث ـ هر مرکز با توجه به نوع فعالیت، باید از وجود مشاورین تخصصی مربوطه استفاده نماید  
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نفر خواهند بود که عبارتند از یک نفـر تکنسـین اتـاق عمـل، یـک نفـر        3هر نوبت کاري اتاق عمل مرکز  ج ـ پرسنل   

  .کاردان و یا مقاطع باالتر رشته بیهوشی و یک نفر بهیار

  . هاي بعد از عمل چ ـ حداقل یک نفر کاردان یا مقاطع باالتر رشته بیهوشی در واحد مراقبت  

  .ستاري براي پوشش دادن اتاق هاي عملح ـ حداقل یک نفر کارشناس پر  

  .هاي بعد از عمل ممنوع است بکارگیري بهیار در واحد مراقبت تبصره ـ  

و یـک نفـر بهیـار کـه در     ) حداقل سه نفـر (خ ـ پرسنل بخش بستري عبارتند از یک نفر پرستار به ازاي هر سه تخت    

  .کلیه ساعات فعالیت مرکز باید در بخش حضور داشته باشد

  .پرسنل آزمایشگاه با ضوابط اداره کل آزمایشگاههاي تشخیص طبی کشور د ـ  

  . ذ ـ حداقل یک نفر کاردان یا کارشناس رادیولوژي  

  . کارشناس مدارك پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشکی و بایگانی/ ر ـ یک نفر کاردان   

  .ز ـ یک نفر مسئول پذیرش و اطالعات  

  . ناس بهداشت محیط بصورت پاره وقت جهت نظارت بهداشتیژ ـ یک نفر کاردان یا کارش  

ـ    هاي  هاي عمل، واحد مراقبت در هر نوبت کاري براي پوشش دادن اتاق) نظافتچی و بیماربر(نفر خدمه  3حداقل   س 

  .بعد از عمل و بستري

  .ش ـ یک نفر نگهبان بر حسب ضرورت  

ـ    س مطب در بکارگیري مسئول یا مسئولین فنی و پزشـکان مرکـز   رعایت آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسی تبصره 

  .الزامی است

  : وظایف موسس ) فصل ششم

  : باشد  اهم وظایف موسس بشرح ذیل می ـ 18ماده   

  )عصر ـ شب  صبح ـ(ـ معرفی مسئول فنی براي مرکز جهت تمام نوبت هاي کاري 1  
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ئول فنی، موسس میتواند تعویض وي را با معرفی فـرد واجـد   در صورت استعفاء یا پایان مدت قرارداد مسـ   1تبصره   

  .این آئین نامه در این خصوص الزامی است 33و  32هاي  شرایط درخواست نماید و رعایت شرایط مندرج در ماده

  .حداقل مدت قرارداد مسئول فنی دو سال است ـ 2تبصره   

  .س ضوابط این آئین نامهدانشکده براسا/ ـ معرفی پرسنل شاغل در مرکز به دانشگاه 2  

دانشکده مربوطه مبنـی بـر عـدم ممنوعیـت قـانونی اشـتغال در       / درمان دانشگاه / ـ اخذ تائیدیه از معاونت سالمت 3  

  .کنند که در مرکز فعالیت می) عمومی و متخصص(مرکز، براي کلیه پزشکان 

عملهاي مربوط براي مرکز بـه نحـوي کـه،    ـ تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره بر اساس دستورال4  

  .مرکز بتواند به فعالیت خود طبق استانداردهاي مربوطه ادامه دهد

  .هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونی ـ رعایت کلیه ضوابط، مقررات، دستورالعملها و تعرفه5  

  .مربوطهـ اجراي نظارت و پیشنهادات مسئولین فنی مرکز در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط 6  

ریزي و سازماندهی مناسب مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق  ـ برنامه7  

  .بیماران

  .ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه8  

مربوطـه اعـالم   ـ رفع نواقص و ایرادهاي مرکز در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا دانشگاه یا مسئولین فنـی  9  

  .گردد می

  : وظایف مسئولین فنی ) فصل هفتم

  : اهم وظایف مسئولین فنی مرکز عبارت است از ـ 19ماده   

  .ـ حضور فعال در ساعتهاي تعیین شده در مرکز و قبول مسئولیتهاي مربوطه1  

سایر کارکنان مرکز و  ـ نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی توسط پزشکان و پیراپزشکان و2  

  .ابالغ تذکرات الزم به آنان در جهت اجراي وظایف مربوطه

  .نامه و ضوابط قانونی مربوطه ـ بررسی و تائید صالحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز بر اساس اصول این آئین3  
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  . اعتهاي تعیین شدهـ تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکز و نظارت بر انجام خدمات درمانی در س4  

  . ـ نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده و مصرف تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهاي موجود در مرکز5  

  .ـ ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهاي پزشکی مرکز6  

رکز و بررسی شرح حال و کننده به م هاي پزشکی کلیه بیماران مراجعه ـ نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداري پرونده7  

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

  .هاي مصوب وزارت ها و دستورالعمل ـ نظارت بر حسن اجراي بخشنامه8  

ماه یکبار و ارسال  3اي مرکز، هر ه ـ تهیه و تنظیم لیست اعمال جراحی انجام شده و گزارش مربوط به سایر فعالیت9  

  . آن به دانشگاه مربوطه

ـ ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس مرکز و پیگیري اقدامات اجرائی و در صورت تخطی موسس، اعالم مراتب بـه  10  

  .دانشگاه ذیربط

کـادر فنـی مرکـز و    ـ نظارت و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی و نحوه انجام اقدامات درمانی اولیه بـا همکـاري   11  

  .نظارت بر روند اخذ پذیرش از مراکز درمانی مجهز براي اعزام بیمار

اسـالمی و اخالقـی در   . ـ رعایت و اعمال کلیه قوانین و مقـررات و دسـتورالعملهاي وزارت و مـوازین علمـی و فنـی     12  

  .مرکز

فنی را عالوه بر موسس به مسـئول فنـی    ـ مسئولین فنی موظفند عالوه بر انجام وظایف مربوطه، نواقص و ایرادهاي13  

  .اعالم دارند) مسئول فنی صبح(رابط 

  . مسئول مکاتبات اداري با مراجع ذیصالح، مسئول فنی شیفت صبح به عنوان مسئول فنی رابط خواهد بود تبصره ـ  

ایر مسئولین فنی و هاي کاري خود، مسئولیت هماهنگی س ـ مسئول فنی رابط، عالوه بر مسئولیتهاي مربوط به نوبت14  

  . اجراي نظرات آنان را بر عهده داشته و پاسخگوي مراجع قانونی خواهد بود

  : سایر مقررات ) فصل هشتم
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پزشکان شاغل در این مراکز، تنها مجاز به پذیرش و معاینه بیماران ارجاع شده به مرکز جهت عمل بوده و ـ 20ماده   

  .باشد ت مطب در این مراکز مجاز نمیمعاینه بیماران به طور مستقیم و به صور

تواننـد انجـام دهنـد، طبـق لیسـت اعمـال جراحـی مجـاز و          اعمال جراحی کـه پزشـکان در ایـن مراکـز مـی     ـ 21ماده   

  . دستورالعملهاي ابالغی وزارت خواهد بود

بوده و این مراکز نگهداري داروهاي اورژانس، بیهوشی، انواع سرمها و داروهاي مسکن در این مراکز مجاز ـ 22ماده   

پس از تحویل گرفتن محموله یک ماهه داروئی، در قبال تسلیم فهرست داروهاي مصرفی با ذکر اسـامی بیمـاران کـه بـر     

توانند محموله بعدي را دریافت دارند به نحوي که همیشه براي یـک مـاه دارو    هاي متشکله خواهد بود، می اساس پرونده

  .در مرکز موجود باشد

  . ابط نگهداري و مصرف داروهاي مخدر در مرکز، همانند بیمارستانها بوده و الزم االجراء استضوتبصره ـ   

قبل از هرگونه عمل جراحی بر روي بیمار در مرکز باید بیماران تحـت مشـاوره بیهوشـی قـرار گرفتـه و در       ـ23ماده   

  . هاي پزشکی انجام شود  صورت لزوم مشاوره

مشکل بیماران که ممکن است در حین و یا بعد از عمل بوجود آید بـا یـک بیمارسـتان     مرکز باید براي رفعـ 24ماده   

باشد قـرارداد   ICUو  CCUکه داراي امکانات الزم از جمله  6ماده  6ـ3ـ7دانشکده بر اساس بند / مورد تایید دانشگاه 

  . ن بستري شوندرسمی منعقد نماید تا بیماران مذکور بالفاصله و بدون قید و شرط در آن بیمارستا

باشند که حداکثر توقف بیمار پس از عمل جراحـی از   متخصصین مرکز مجاز به انجام عملهایی در مرکز می ـ   25ماده   

ساعت تجاوز ننماید و همچنین بیمارانی در این مراکز باید تحت عمل قرار گیرند که احتمال خطر حین و بعد از عمل  24

در سایر ارگانها ریسک عمل جراحی در آنان باالسـت   بر روي آنان حداقل ممکن باشد، بیمارانی که بدلیل داشتن مشکل

نباید در این مراکز پذیرفته شوند، بیمار و یا بستگان وي باید توانایی انجام دستورات بعد از عمـل را داشـته باشـند و در    

  .این موارد توسط جراح و تیم پزشکی معالج توجیه شوند

هاي مجاز و لزوم ارجاع بیمار به بیمارستان طرف قـرارداد،   تدر صورت عدم امکان ترخیص بیمار طی ساعـ   1تبصره   

  . هاي بیمار با مرکز ارجاع کننده خواهد بود هزینه
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  .انواع عملها و بیماران مجاز براي جراحی، طبق دستورالعملهاي ابالغی وزارت خواهد بود ـ 2تبصره   

  : ـ روش پذیرش و ترخیص بیمار  26ماده 

  . امل شرح حال بیمار با تشخیص و ذکر اندیکاسیون عملـ تشکیل پرونده کامل ش1  

ـ انجام رادیوگرافی قلب و ریه و ویزیت متخصص بیهوشی قبل از عمل در بیماران چهل سال به باال و در تمام مـوارد  2  

  .مراقبتهاي مدیریت شده وزارت  مشکوك به بیماریهاي ریوي طبق دستورالعمل

، کامل ادرار و در صورت ضرورت انجام آزمایشات انعقـادي،  RHگروه خونی،  ،DIFFو  C.B.Cـ انجام آزمایشات 3  

  .قند، اوره و کراتینین الزامی است

  . گیري دقیق عالئم حیاتی بیمار با درج در پرونده پزشکی ـ اندازه4  

  .ـ صدور دستورات الزم پزشکی توسط جراح به بیمار و یا بستگان وي و درج آنها در پرونده5  

از عمل در صورت عدم وجود عارضه و یا پیش بینی عارضه بعدي بیمار به دستور کتبی جـراح معـالج مـرخص    ـ بعد 6  

  . گردد می

ـ    اند عـالوه بـر دسـتور پزشـک معـالج       براي ترخیص بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی مورد عمل قرار گرفته تبصره 

  . جراح باید اجازه ترخیص از متخصص بیهوشی نیز اخذ گردد

اي، حداقل به مدت پـانزده سـال در مرکـز الزامـی      هاي پزشکی به صورت دستی یا رایانه نگهداري پرونده ـ  27ده ما  

  .است

پذیرش بیمارانیکه نیاز به مراقبتهاي غیرجراحی داشته باشند جز در موارد اورژانس و جهت انجام اقدامات ـ   28ماده   

  .اورژانسی ممنوع است

وسسه پزشکی از جمله مرکز، مسـتلزم اخـذ پروانـه از وزارت بـوده و واگـذاري بـه غیـر و        ـ ایجاد هر نوع م  29ماده   

  .استفاده از پروانه دیگري، جرم تلقی شده و مستلزم مجازات جزائی و تعطیل مرکز توسط وزارت خواهد بود

اداره شود از طرف  مرکزي که امور فنی آن با اتکاي پروانه اشخاص ذیصالحیت، توسط افراد فاقد صالحیت ـ30ماده   

وزارت تعطیل و صاحب پروانه براي بار اول تا یکسال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مرکـز  
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در تمـام  . شخص یا اشخاص فاقد صالحیت به مجازات قانونی محکوم خواهنـد شـد  . را حتی به نام دیگري نخواهد داشت

طه باید حضور فعال داشته و به وظایف خود عمل نماید در غیـر اینصـورت ضـوابط    ساعات فعالیت مرکز مسئول فنی مربو

  . این ماده توسط وزارت اعمال خواهد شد

  :در صورت فوت و یا از کارافتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید  ـ31ماده   

قادر به انجام وظایف خود نباشد، قـوانین شـرکتهاي    الف ـ در صورتی که یکی از موسسین فوت نماید و یا به هر علت   

  .تعاونی خدمات بهداشتی درمانی اعمال خواهد شد

ب ـ در صورتی که مسئول فنی مرکز فوت نماید، موسس باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجد شـرایط دیگـري را      

میسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید بعنوان جانشین معرفی نماید تا پس از تائید صالحیت فرد معرفی شده توسط ک

ایـن مـاده   » ب«و » الـف «بایست مطابق بندهاي  در صورتیکه مسئول فنی، یکی از موسسین باشد، موسس می(صادر گردد 

  ).عمل نماید

تبصره ـ تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدیـد توسـط کمیسـیون قـانونی، فـرد واجـد شـرایطی میبایسـت تصـدي             

  . مرکز را موقتاً بعهده گیردمسئولیت فنی 

در صورتیکه مسئول فنی نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطور کتبی به موسس و معاونت ـ 32ماده   

در ظرف این مدت موسس موظف است نسـبت بـه معرفـی مسـئول فنـی      . دانشکده مربوطه اعالم نماید/ درمان دانشگاه 

ون قانونی پروانه مسـئول فنـی جدیـد صـادر     جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأ یید صالحیت وي توسط کمیسی

  . گردد

ـ    در صورت ترك مرکز توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در ایـن آئـین نامـه بـدون همـاهنگی و       تبصره 

هاي قانونی مرکز تا زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وي خواهد بـود و   رعایت مقررات الزم، کلیه مسئولیت

دانشکده مربوطه به کمیسیون قـانونی مـنعکس شـده تـا در طـی ایـن مـدت از        /طریق معاونت درمان دانشگاهموضوع از 

  . صدور پروانه جدید براي وي جلوگیري شود
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در صورتیکه مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعتهاي تعیین شده در مرکز حاضر شود، ضـمن همـاهنگی   ـ 33ماده   

ماه و  3ی دیگر همان مرکز و یا پزشک واجد شرایط دیگري، با تایید موسس حداکثر تا با سایر مسئولین فنی، مسئول فن

با پر کردن فرم مخصوصی که توسط وزارت ابالغ شده، میتواند وظایف وي را موقتاً انجام دهد و چنانچه مدت معذوریت 

دانشکده / درمان دانشگاه / مت ماه باشد باید توسط موسس، جانشین واجد شرایط دیگري به معاونت سال 2وي بیش از 

  . ذیربط معرفی شده و پروانه مسئولیت فنی اخذ شود

بدیهی است تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید، پزشک معرفی شده جانشـین، مسـئولیت انجـام کلیـه     تبصره ـ    

  .وظایف مسئول فنی و پاسخگوئی به مراجع ذیصالح را به عهده خواهد داشت

تواننـد در زمـان    با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعتهاي تعیین شده در مرکز، مسـئولین فنـی نمـی    ـ34ماده   

  .تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگري شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدي مسئولیت فنی براي آنان صادر نخواهد شد

ـ     ر شبانه روز در مرکز شـاغل باشـد و مسـئول فنـی     مسئول فنی در هر حال نباید بیش از دو نوبت کاري در ه تبصره 

شب در هفته مسـئولیت شـیفت شـب را در یـک مرکـز بـه عهـده گیـرد، ضـمناً پـذیرش            4شیفت شب میتواند حداکثر 

  .باشد مسئولیت فنی در شیفتهاي متوالی عصر و شب، توسط یک نفر مجاز نمی

درمـان  / تخصصی مرکز باید بـا اطـالع معاونـت سـالمت     هرگونه تغیر و جابجائی کارکنان فنی و نیروهاي  ـ   35ماده   

  . دانشکده ذیربط صورت گیرد/ دانشگاه 

تواند با ارائه مستندات و مدارك  موسس در صورت عدم حضور و یا تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی می ـ  36ماده   

فـرد واجـد شـرایطی را معرفـی      تعویض وي را درخواست نماید و در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قـانونی بایـد  

  .نمایند تا پس از تائید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نماید

مرکز براي مدت یکسـال صـادر خواهـد شـد، و تمدیـد اعتبـار آن منـوط بـه         ) تاسیس(برداري  پروانه بهره ـ  37ماده   

  .رعایت ضوابط این آئین نامه و سایر مقررات وزارت خواهد بود

این مراکز حق استفاده از پزشـکان و کارکنـان شـاغل در بخـش لشـکري و دولتـی را در سـاعتهاي اداري         ـ  38ه ماد  

نداشته و باید در زمان بکارگیري کارکنان، این امر را لحاظ نمایند و در صورتیکه به هر طریق واقف شدند، از ادامـه کـار   
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را به واحد محل کـار کارمنـد اطـالع دهنـد، در غیـر اینصـورت       افراد مزبور در ساعتهاي اداري جلوگیري نموده و مراتب 

باشد و تخطی از این امر، موجب لغو موقت  لذا مرکز موظف به اجراي ضوابط مذکور می. مطابق مقررات اقدام خواهد شد

توسـط  ) تاسـیس (بـرداري   پروانه تاسیس مرکز براي مدت سه ماه و در صورت تکـرار، موجـب لغـو دائـم پروانـه بهـره      

  .میسیون قانونی خواهد بودک

فهرست اقدامات تشخیصی و اعمال جراحی سرپائی مجاز و امکانات الزم براي انجام امور مذکور در مراکـز   ـ39ماده   

گردد و متقاضیان ملزم به رعایت آخـرین   موضوع این آئین نامه از سوي وزارت، متناسب با پیشرفتهاي پزشکی اعالم می

  .باشند دستورالعملهاي ابالغی می

هاي قانونی مرکز را، به نحـوي نصـب نمایـد     هاي تخصصی واصل یا تصویر پروانه موسس موظف است رشتهـ 40ماده   

هاي مصـوب مراجـع قـانونی     ضمناً صورت اعمال جراحی مجاز در مرکز و تعرفه. که براي تمام مراجعین قابل رویت باشد

  . در دسترس متقاضیان قرار گیرد

ا مسئولین فنی موظفند ماهانه فهرست نام و کدملی بیماران، نام جراح و تمام اعمال جراحـی انجـام   مسئول ی ـ41ماده   

شده در مرکز را با ذکر تشخیص و اندیکاسیون آنها به همراه جـواب آزمـایش آسـیب شناسـی نسـوج برداشـته شـده و        

  .ه مربوطه ارسال نماینددانشکد/ درمان و غذا و دارو دانشگاه / داروهاي مصرفی را به معاونت سالمت 

ـ    و تامین داروهاي مصرفی منوط به تسـلیم اطالعـات مـذکور بـه معاونـت      ) تاسیس(برداري  تمدید پروانه بهره تبصره 

  .باشد دانشکده می/درمان و غذا و دارو دانشگاه/سالمت

هـا توسـط وزارت یـا    مسئول فنی موظف است نسبت به گزارش بیماریهاي واگیر و غیرواگیر که فهرست آن ـ42ماده   

  .گردد با رعایت اصل امانتداري به مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید دانشکده تعیین و اعالم می/دانشگاه

مسـئول فنـی موظـف اسـت گـزارش عملکـرد مرکـز را مطـابق ضـوابط و بـر اسـاس درخواسـت معاونـت               ـ43ماده   

  .بطور مرتب ارسال نمایددانشکده و یا حداکثر هر سه ماه یکبار /درمان دانشگاه/سالمت

مرکز موظف است منحصراً از عنوان مرکز جراحی محـدود و سـرپائی و نـام مصـوب و مکتـوب در پروانـه       ـ 44ماده   

  . ها و دیگر اسناد مرکز استفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است در تابلوها، سرنسخه) تاسیس(برداري  بهره
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انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع «و اخالقی بر اساس قانون رعایت موازین اسالمی ـ 45ماده   

  .در مرکز الزامی است» منشور حقوق بیماران«و » 1380و آئین نامه اجرائی سال  10/8/77اسالم مورخ 

کی هاي پزشکی و پیراپزشکی مرکز موظـف بـه رعایـت قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـ         شاغلین رشته ـ46ماده   

  .هاي قانونی منوط به رعایت قانون مذکور و سایر ضوابط وزارت میباشد باشند و تمدید پروانه می

شناسد که طبق ضوابط این آئین نامـه و سـایر مقـررات     وزارت صرفاً کسانی را بعنوان موسس برسمیت می  ـ47ماده   

قانونی مربوطه، صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی رسیده و به نام آنان پروانه تاسیس صادر شده باشـد بنـابراین   

ط به شرکتهاي تعاونی مجـاز خواهـد بـود و تخطـی از آن     فروش سهم به هر نحو به سایر افراد تنها در قالب قوانین مربو

  . موجب برخورد قانونی است

دانشـکده مربوطـه   /کنترل و نظارت بر این مراکز در سراسر کشور به عهده کارشناسان وزارت و دانشـگاه  ـ  48ماده   

  .یار آنان قرار دهندباشد و موسس و مسئولین فنی این مراکز موظفند اطالعات موردنیاز کارشناسان را در اخت می

کسب اطالع، اجراي قوانین و مقررات، ضوابط ناشـی از قـوانین و دسـتورالعملهاي مربوطـه حسـب مـورد از        ـ49ماده   

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

ل پس از تصویب و ابالغ این آیین نامه و بـا همـاهنگی   کلیه مراکز موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت یکساـ 50ماده   

هاي ذیربط، وضعیت خود را از نظر شـرح وظـایف موسـس و مسـئولین فنـی، مقـررات، تجهیـزات،         دانشکده/دانشگاهها

  .ضوابط بهداشتی و حفاظتی، پرسنلی و نظارتی با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق دهند

  .مسئولین فنی یا مکان مرکز باید مطابق شرایط این آئین نامه باشد/یر موسس، مسئولهرگونه تغی تبصره ـ  

  

  : تخلفات ) فصل دهم

مسئولین فنی مرکز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظـائف خـود   /در صورتیکه موسس یا مسئول ـ  51ماده   

  : ام خواهد شد که در این آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقد
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هـاي   دانشـکده / الف ـ بار اول تذکر شفاهی با قید موضـوع در صورتجلسـه بازرسـی محـل توسـط وزارت و دانشـگاه          

  . ذیربط

  یک ماه به فاصله دانشکده حداقل/ب ـ باردوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه  

  .ه یک ماه از اخطار کتبی قبلیدانشکده به فاصل/پ ـ بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه  

ت ـ در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنانچه اعمال انجـام شـده مشـمول قـانون        

مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام و اصـالحات بعـدي       1367مصوب سال ) در امور بهداشتی و درمانی(تعزیرات حکومتی 

  .ون یاد شده و در سایر موارد به محاکم ذیصالح قانونی احاله خواهد شدقان 11باشد موضوع به کمیسیون ماده 

روش اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یا ـ 1تبصره   

  .گردد ارجاع میدر کمیسیون قانونی بررسی و براي اقدام به واحدهاي ذیربط ... دائم موسسه، ابطال پروانه و 

ـ در مواردیکه عملکرد مرکز خالف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی 2تبصره   

و یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازات مندرج در بندهاي 

رح گردیده و با راي کمیسیون و تایید راي توسط وزیر، پروانه مرکـز قابـل   الف، ب، پ، ت، مورد در کمیسیون قانونی ط

  . لغو موقت یا دائم خواهد بود

  .االجراء است تبصره تصویب و از تاریخ ابالغ الزم 34ماده و  51فصل،  9این آئین نامه در   

  

  دکتر کامران باقري لنکرانی              

  وزیر                 

   



٢٠ 
 

 بسمه تعالی

  

  جانشین مرکز جراحی محدود و سرپائیفرم تعیین 

شبکه بهداشت ...................... دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /درمان دانشگاه/معاونت محترم سالمت

  : ......................تاریخ           ..................و درمان 

  

نـــــــی مرکـــــــز جراحــــــی محـــــــدود و ســـــــرپائی  مســــــئول ف ............................. اینجانــــــب دکتـــــــر  

بــــه آدرس ............................................ شهرســــتان / شـــهر  .............................................................................. 

........................ طی روزهاي ....................................................... .................................................................................

را ........................................................ خانم دکتر /قادر به انجام وظیفه در مرکز مذکور نبوده و آقا......................... الی 

  . نمایم معرفی می به جانشینی موقت خود

  مهر، امضاء و شماره نظام پزشکی 

  

کلیه مسئولیتهاي ایشان ....................................... خانم دکتر / بعنوان جانشین آقاي ............................... اینجانب دکتر 

الـی  ...................... از تـاریخ  ................... ....................را در مدت عدم حضـور در مرکـز جراحـی محـدود و سـرپایی      

  .پذیرفته و انجام وظیفه خواهم نمود.......................... 

  مهر، امضاء و شماره نظام پزشکی 

 
 


