
مجموعه آئین نامه هاي

مطب

دندانپزشکان



کلیات

)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان12/8/82مورخ 1822(

پروانه مطب خدمات سرپایی تشخیصی و محلی اطالق می گرددکه دندان پزشک با داشتن مطب به- 1
درمانی بیماران را انجام داده ودر صورت نیاز به تحت نظر یا بستري بودن به درمانگاه یا بیمارستان ارجاع می 

.دهد

نظایر اینها براي تابلو مطب ممنوع می استفاده از عناوینی نظیر انستیتو،موسسه،مرکز،مطب شبانه روزي و- 2
.باشد

.مطابقت داشته باشدبا عناوین مندرج در پروانه مطب و سرنسخه متن تابلو - 3

.پروانه مطب معتبر و منطبق با محل و کارت شناسایی معتبر و یا کارت نظام پزشکی وجود داشته باشد- 4

فضاي فیزیکی و مقررات بهداشتی مطب

:فضاهاي موجود در مطب  دندانپزشکان شامل این موارد می باشد-

با فضاي مناسب،نور کافی ،پنجره با توري سالم بوده و روشویی همراه صابون مایع و یک اتاق معاینه - 1

.دستمال کاغذي در این اتاق یا مجاورت آن موجود باشد

.)محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کامال جدا باشد(با مساحت مناسبیک سالن انتظار- 2

مطلوب بهداشتیبا شرایط سرویس بهداشتی - 3

ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی و ترك خوردگی کاسه سنگ توالت و دستشویی-1- 3

.بوده و مجهز به شتر گلو باشد

دیوار اطراف دستشویی به طور مناسب کاشیکاري گردد-2- 3

یا سنگ پوشیده شده متر از کف بوده و  با کاشی،سرامیک 80/1دیوار توالت حتی االمکان تا ارتفاع -3- 3

.باشد



.از صابون مایع استفاده شود-4- 3

کف کلیه اتاقها ،راهروها،توالت و محدوده دستشویی باید سالم،صاف و بدون درز و شکاف و از جنس قابل - 4

.شستشو باشد

.پوشش دیوارها و سقف مطب باید سالم،تمیز و بدون درز و شکاف باشد- 5

اگر آلومینیومی باشند نیازي به رنگ آمیزي .(باشدو رنگ آمیزي شده در و پنجره ها باید سالم،تمیز- 6

.ندارند

.هر گونه افزایش اتاقها و تجهیزات که مطب را به موسسه درمانی تبدیل نماید، ممنوع می باشد-7

.درجه حرارت اتاقها بر حسب فصول مختلف سال متعادل بوده و داراي نور کافی و تهویه مناسب باشد- 8

.ت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمتهاي ساختمان ضروري می باشدرعای- 9

.تمهیدات الزم جهت جلوگیري از ورود ونشو ونماي حشرات در مطب به عمل آید-10

.از سطل زباله دربدار،پدالدار،قابل شستشو همراه با کیسه زباله زردرنگ و مقاوم باید استفاده گردد-11

Safety Boxصرف شده و تیغ هاي جراحی باید از ظروف ایمن و مقاومبراي دفع سر سوزن هاي م-12

.استفاده گردد

زباله هاي خطرناك و عادي باید از هم تفکیک شده و در کیسه هاي مقاوم زباله و به طریق بهداشتی -13

)برندهوسایل عفونی،مواد آلوده به نسوج و خون و سرم،سر سوزن،تیغ بیستوري و سایر وسایل .(دفع گردند

مطب بایدانشعاب آب لوله کشی بهداشتی داشته باشد و فاضالب آن به روش بهداشتی جمع آوري و -14

.دفع گردد



براي هر بیمار بایستی از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات استفاده کرده و سپس به طریق -15

.بهداشتی دفع گردد

ان و مواد ضد عفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات وجود صابون مایع در دستشویی براي بیمار-16

.در مطب الزامی می باشد

کلیه وسایل و کف اتاق در پایان کار روزانه و دیوارها در پایان هفته بایستی توسط محلول هیپوکلریت -17

.ضدعفونی گردند)سایدکس(یا گلوتارآلدئید)وایتکس(سدیم

بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف ابزار مورد استفاده در مطب بایستی -18

.شوند) Sterlization(و یا سترون )Disinfection(گندزدایی

شرایط تابلو و سر نسخه مطب پزشکان

)معاونت سالمت27/2/83مورخ 25140(

.باشد70*50تابلوي مطب باید سفید، ساده واندازه آن - 1

که می )افقی یا عمودي.(محل مناسب نزدیک مطب نصب شودتعداد تابلو فقط دو تا بیرون از مطب یا در - 2

درج عناوین دندانپزشکی بر روي شیشه،پنجره و دیوار ساختمان مجاز نمی .(شدتواند یکی از آنها عمودي با

.)باشد

دندانپزشک فقط موظف به درج عناوین مندرج در پروانه مطب بوده و مدارکی را که توسط وزارت - 3

.می تواند در تابلو ،سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایدبهداشت تصویب می شود

:در تابلوها این عناوین قابل ذکر است- 4

نام و نام خانوادگی

ساعت پذیرش

شماره تلفن



دندانپزشکان مجاز نیستند در تابلو،سرنسخه و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز - 5

.استفاده نمایند

.تجاوز نکند25*15ه و کارت ویزیت باید ساده بوده و اندازه آن از سرنسخ- 6

: در سرنسخه این عناوین می توانند قید شوند- 7

)التینبه فارسی ویا (

.عناوین سر نسخه باید با عناوین مندرج در پروانه مطب مطابقت داشته باشد- 8

نام و نام خانوادگی

رشته طبابت ونوع تخصص

شماره نظام پزشکی

نشانی مطب

،منزل وبیمارستانتلفن مطب

ساعات وایام پذیرش بیمار

E-mail



مگر هنگام فعالیت ایشان در درمانگاهها و دندانپزشکان باید مستقال براي خود سر نسخه داشته باشند،- 9

بیمارستانها که می توانند از سرنسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل نسخه 

. را امضا و مهر نمایند

می توانند رشته هاي طبابت مورد عالقه خود ضمن قید عنوان دندانپزشک عمومیدندانپزشکان عمومی -10

.در تابلو و سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایند) حداکثر سه رشته(کر عنوان تخصصی را بدون ذ

هیچ دندانپزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه افراد فوت شده یا منتقل شده به محل دیگر استفاده -11

.نماید

حداکثر به مدت شش توانندی مدندانپزشکانی که با معاذیر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند -12
فرد واجد شرایط و هم رشته خود رابا اطالع سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و داروي دانشگاه یا ماه 

مسئولیت کامل امور درمانی به شبکه بهداشت شهر محل طبابت خود به جاي خود انتخاب و معرفی نمایند و 
.ه انجام وظیفه می نمایدعهده فرد جانشین بودهکه با مهر و امضاي خود مبادرت ب

معاونت 21/10/81مورخ 40213(.آگهی هاي تبلیغاتی در نشریات تماما غیر قانونی و ممنوع می باشند-13

)سالمت

.درج آگهی گمراه کننده ممنوع بوده و مرجع تشخیص آن سازمان نظام پزشکی محل می باشد-14

خانوادگی،تخصص،نشانی،شماره تلفن مطب و پزشکان در درج آگهی ها فقط می توانند نام،نامدندان-15

و قبل از نشر آگهی موظف به اخذ تاییدیه از ند ایمیل خود راصرفا جهت اطالع رسانی ذکر نمای

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(.سازمان نظام پزشکی محل می باشند

انی مورد نیاز زیر نظر اطالع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی درم-16

.سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است



درج و اعالم روشهاي درمانی و داروها در نشریه ها و کتب معتبر علمی و پزشکی که صرفا جهت آگاهی -17

.و اطالع پزشکان  و سایر پرسنل پزشکی و عموم مردم و افزایش سطح دانش عمومی باشد منع قانونی ندارد

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(

موسسات پزشکی نیز می توانند با رعایت مقررات بدون ذکر نام دندانپزشک یا پزشکان در نشریات -18

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(.پزشکی با اخذ مجوز قبلی از سازمان نظام پزشکی آگهی نمایند

و آگهی در روزنامه و مجالت نمی توانند خود را معالج دندانپزشکان در تابلو،سر نسخه،کارت ویزیت-19

.بیماري خاص غیر مرتبط با تخصص مربوط معرفی کنند

:هر نوع فعالیت غیر درمانی نظیر-20

.باشدممنوع می در مطب بدون اخذ مجوزهاي رسمی 

با ذکر تشخیص بیماري آنها را در مطب خود پزشکان موظفند مشخصات فردي بیماران خود را دندان-21

.ثبت نمایند

در صورت مراجعه بعدي بیماران ، می بایست مراحل سیر بیماري و نتایج اقدامات درمانی انجام شده در -22

.پرونده بیمار قید گردد

.از طرف وزارت بهداشت اجباري می باشدگزارش دهی بیماریهاي اعالم شده-23

آموزشی و پژوهشی

عرضه و فروش دارو

و اقالم آرایشی و بهداشتی

و تجهیزات پزشکی



انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط باید در موسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و نیز -24

.انجام اعمال غیر مجاز در مطب ممنوع می باشد

.پزشک به نحو مقتضی مشخص و اعالم گردددندانساعات فعالیت مطب بنا به زمان فعالیت هر -25

.مطب دندانپزشکان تا زمان مراجعه بیمار میتواند فعالیت داشته باشد-26

شرایط ارائه انواع گواهی

:گواهی فعالیت

:پزشکان به طریق زیر عمل می شوددندانجهت صدور گواهی فعالیت مطب

داشتن گزارشات بازدید از مطب- 1

و یا نیروهاي مسلح جمهوري ارائه قرارداد یکی از بیمه هاي خدمات درمانی،تامین اجتماعی-2

اسالمی ایران

ارائه تسویه حساب مالیات هاي مطب-3

:گواهی فعال بودن مطب

پزشکان  داراي پروانه  ویا مجوز مطب در بیمارستان ها ودرمانگاه ها دندانساعات کار موظف ماهیانه-
در مراکز یاد شده  حداقل سه نوبت کاري  در هفتهومطب جهت صدور گواهی  فعال بودن مطب  ، 

ومطب می باشد 

:تاسیس مطب دوم 

پزشکی که برگ  تجدید نام نویسی ساالنه خود را تکمیل می نماید  اگر روزهاي مطب  وساعت آن دندان- 1
طی فرمی که در سازمان نظام پزشکی  تکمیل می نماید با امضاء  ریاست . باهمدیگرتالقی نداشته باشد 

.مطب دوم ،  با رعایت سایر شرایط  براي پزشک  در خواست کننده صادر می شود سازمان  ،مجوز تاسیس  



در مورد شهرهاي  اطراف تهران  با موافقت نظام پزشکی  محل وشبکه بهداشت  ودرمان منطقه - 2
همچنین معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی   شهر مربوطه  از تاسیس مطب  . صورت گیرد می بایست 

.پزشک متقاضی  اطالع  حاصل کنددوم

پزشکان اداره دنداننام کنند می توانند  تابلو با ذکردایرمطب مشتركکه قصد دارند یپزشکاندندان-3
.کننده مطب  داشته باشند  به شرط آنکه  ابعاد تابلو از دوبرابر ضوابط سازمان  تجاوز نکند

کار و براساس شهر قید شده  در پروانه مطب با ذکر ساعت دایرنمودن  مطب دوم در یک شهر-4
پزشکی شهر اطالع معاونت درمان  دانشگاه علومبا کسب اجازه از  سازمان نظام پزشکی ومطب ودونشانی

.مربوطه بالمانع است

:عنوان پروانه مطب  ،سرنسخه وتابلو عبارت خواهدبود-

.پزشکان  نیز قابل اجرا خواهدبوددندانپزشکان در مورد ایندندانلیه مقررات شغلی انتظامی   ک-4

28/11/77مورخ 26148(. تحویل دارو در مطب را ندارند طبق مقررات حق نسخه پیچی واین افراد - 5
)معاونت درمان وزارت بهداشت

تجویز دارو در مطب

.در مطب ممنوع می باشدودندانپزشکیتحویل هرگونه دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکیفروش و - 1

مصرف داروهاي اورژانس در موارد فوریتهاي پزشکی و استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی در - 2
درمانهاي سرپائی و سایر اقدامات مجاز در مطب ، بعنوان مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقی شده و مشمول

.)لیست داروهاي ترالی اورژانس در آخر دفترچه موجود می باشد(.ضابطه فوق نمی باشد

.....................دکتر

ومی پزشک عم

هومئوپات



دفتر تحقیق وتوسعه  معاونت غذا  ودارو ،تولید وتوزیع ومصرف داخلی 17با توجه به اطالعیه  شماره - 3
علت عارضه  برگشت ناپذیر فلج پا به وپیروکسیکام) ولتارن(آمپولهاي  دیکلوفناك  سدیم 

.می بایست  قطع شود ،نکروز در محل تزریق،

.توزیع فرآورده هاي تزریقی دیکلوفناك و ترامادول در داروخانه هاي غیر بیمارستانی ممنوع است- 4

پزشکان بایستی از تجویز فرآورده هاي تزریقی دیکلوفناك و ترامادول در نسخ بیماران سرپایی خودداري - 5
.نمایند

ریقی دیکلوفناك و ترامادول در مراکز غیربیمارستانی و بیماران سرپایی مجاز نمی تزریق فرآورده هاي تز- 6
.باشد

در حال حاضر توزیع و مصرف داروهاي مذکور محدود به مراکز درمانی مجهز به سیستم اورژانس می - 7
)معاونت سالمت2/11/83مورخ136789.(باشد

:ین نکات توجه شودبه ا) ولتارن(هنگام تجویز آمپول دیکلوفناك  سدیم - 8

)معاونت غذا و دارو7/2/81مورخ 2261(

.فقط به بیماران بستري در بیمارستان اختصاص یابد-8- 1

.سال ممنوع است15در کودکان زیر -8- 2

باید به صورت عمیق در ربع فوقانی خارجی عضله گلوتئال تزریق گردد تا از ایجاد آسیب احتمالی به -8- 3
.رددعصب یا بافت جلوگیري گ

.دردهاي خفیف جدا خودداري گردد-سرماخوردگی-از تزریق آن در موارد غیرضروري نظیر تب-8- 4

در موارد دردهاي شدید که تزریق عضالنی دو آمپول در فاصله چند ساعت الزم است در هر یک از -8- 5
.عضالت گلوتئال راست و چپ فقط یک آمپول تزریق گردد

ردد و در صورت نیاز بیش از دو روز می توان از قرص یا شیاف نباید بیش از دو روز مصرف گ-8- 6
.دیکلوفناك سدیم یا سایر داروهاي ضد درد استفاده نمود

.فلج برگشت ناپذیر پا،افتادگی مچ پا و نکروز در محل تزریق از جمله عوارض آن می باشند-8- 7



نها توسط داروخانه ها  بدون وفروش آ) در مطب(با تجویز داروهاي  خارج از فهرست  توسط پزشک -9

.چوب  مقررات برخورد خواهدشددر چارمتادون وبنزودیازپین ها-مانندالکلنسخه پزشک 

.نمی باشد براساس ضوابط  تحویل داروي مخدر  به مطب ها امکان پذیر  -10

تخلف زشکان حق تجویزداروهاي غیر مجاز  وخارج از فهرست  رسمی کشورراندارند ودرصورت  دندانپ-11
.پروانه آنها لغو می گردد ،موضوع  بررسی  ودر صورت  تکرار

پزشکان وسایر  حرف پزشکی  به هیچ وجه حق فروش دارو خارج از داروخانه  راندارند واین امر  دندان-12
.جرم محسوب  می گردد وقابل پیگرد قضائی  است 

ورده هاي آرایشی وبهداشتی   وپوستی خصوصا  فرآ(نسخه هاي  گران قیمت وخارج از  حد متعارف - 13
توجیه علمی و یا عدم ضرورت و یا وجود اقالم غیر مجازباید درکمیته نسخ ارزیابی گردد ودر صورت  نبود)

.برخورد قانونی صورت می پذیرد

)دفتر وزیر2/2/85مورخ 26470(

"پزشکان می توانند در این موارد فعالیت نمایند

رعایت حقوق بیماران

: د می گردد،مواردزیر یادآوري وبررعایت  کامل  آن تاکیرعایت کامل حقوق بیمارانبا توجه به لزوم  

.نفر بیمار  ویزیت گردد 6در هر ساعت نباید  بیش از  -1

.یاچندنفر بیمار به هیچ وجه جایز نمی باشد 2ویزیت همزمان  -2

.ودهیچ وجه نباید از حضور همسر بیمار  ممانعت شبه-3

ساختمان یا مجتمع پزشکان

به چند مطب پزشکی یا دندانپزشکی اطالق می گرددکه دریک ساختمان هرکدام : ساختمان پزشکان - 1
.باداشتن مطب وتابلووسرنسخه مستقل وپروانه تاسیس  مطب به درمان بیماران خود بپردازند 



مختلف با داشتن تابلو و سرنسخه فعالیت پزشکان در یک ساختمان با مطب هاي مجزا و در شیفت هاي- 2
)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان 31/1/81مورخ 811164(مستقل بالمانع می باشد

در این ساختمان  متخصص رادیولوژي ،کلینیکال پاتولوژي وطب فیزیکی وتوانبخشی دفاتر کار مامائی - 3
طه می توانند فعالیت رت داشتن پروانه ومجوز مربو،بینائی سنجی ومشاور تغذیه  ورژیم درمانی هم در صو

داشته باشند

می تواند درباالي تابلوهاي پزشکان داراي نام یاشماره خاص باشد )ساختمان پزشکان (تابلواین ساختمان - 4
.سانتی متر  باشد 50×70یک تابلو وابعاد آن حداکثر

شیمی درمانی  در  ساختمان پزشکان ممنوع وجود اتاق عمل سرپائی  وتخت اضافه براي سرم تراپی  یا - 5
می باشدودر هر صورت ساختمان  یا مجتمع پزشکی  نباید شرایط درمانگاهی داشته باشد

ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد- 6

بکاربردن عناوینی مانند درمانگاه ، کلینیک ، پلی کلینیک ، موسسه پزشکی براي ساختمان و مجتمع - 7
.ممنوع می باشدپزشکان

پزشکان شاغل در اینگونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوري دندانتابلوي کلیه ي - 8
.اسالمی ایران در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد

یک ساختمان  تحت عنوان ساختمان درپزشکان  در محل مطب  خوددندانفعالیت متمرکز  وجمعی - 9
ر صورتیکه تابلو  هریک از پزشکان به صورت جداگانه  ذیل تابلو ساختمان نصب  گردیده شده پزشکان  د

. باشد وهرکدام از ایشان داراي  سرنسخه مستقل  باشند بال مانع است

تابلو مراکز

)معاونت سالمت1/12/84مورخ111741(

اه ها ومراکز جراحی محدود درمانگبراي بیمارستان ها، )سانتی متر150×210(فقط یک تابلو به اندازه- 1

براي موسسات  رادیولوژِي  ،سونوگرافی  ،ام،آر،آي  ،سی تی )سانتی متر100×140(یک تابلو به اندازه -2

اسکن ،پزشکی هسته اي  ،رادیوتراپی ،فیزیوتراپی ،مراکز مشاوره پرستاري  ،خدمات  پزشکی بالینی در 

منزل،ارتوپدي فنی ،عینک سازي 



که پزشکان ودندانپزشکان  باذکرپزشک عمومی ) 50×70(مطب ها ودفاتر کار  با دوتابلو به اندازه  کلیه -3

در غیر این صورت . ابلووسرنسخه  قید نمایند تودندانپزشک عمومی می توانند  سه رشته تخصصی  خودرادر 

.ها معرفی می شوند موسسات خاطی  به اداره پروانه ها ومطب ها و دفاتر کار  به نظام پزشکی استان 

موسسات پزشکی

نظیر بیمارستان (ایجاد کلیه موسسات پزشکی  ،پیراپزشکی  وحرف وابسته پزشکی به هرنام وعنوان- 1

ملزم به اخذ ..).،درمانگاه ،مرکز جراحی محدود ،رادیولوژي ،داروخانه ،فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ،عینک طبی و

وبا متخلفین  برابر ضوابط ومقررات .از وزارت متبوع می باشد )تاسیس ومسئول فنی (پروانه هاي قانونی  

.دام خواهدشداق

ذ  مجوزمی هرگونه تغییر در مطب  که شبهه ایجاد موسسه پزشکی راتداعی  کند غیرمجاز  ومنوط به اخ- 2
.باشد 

مطب ها را به صب هرگونه آگهی  یا تابلو با ذکر  عناوین یا کارائی  خاص که نام گذاري مطب یا مجموعهن- 3
دنبال داشته وتداعی  موسسه پزشکی  را بنماید ،نیاز  به اخذموافقت  کمیسیون قانونی   ماده 

وصدورپروانه مستقل ومعرفی  وتصویب  صالحیت مسئول  فنی دارد ودر موارد عدم  صدورپروانه  20
.،استفاده کنندگان  ملزم به جمع آوري  عنوان خاص هستند 

به عنوان مسئول فنی   معرفی می )بیمارستان ،درمانگاه (پزشکانی که توسط موسسات پزشکی  دندان- 4
گردند  تا مدت یکسال  غیر قابل تغییر  خواهندبود مگردر صورت  فوت یا ابتال به بیماري هایی که  حضور 

مسئول فنی  را در موسسات پزشکی  غیر ممکن می سازد 

ل دریک شیفت درمانی  مشخص،ضروري است  ودرغیاب  خودالزم حضورمسئول فنی در موسسه حداق-5
است فردي واجد شرایط  وصالحیت را به عنوان قائم مقام  معرفی نماید ولی بهر صورت مسئولیت اداره 

.واقدامات  رخ داده ،کماکان بعهده مسئول فنی خواهدبود

ماه از حضور  در موسسه غیبت نماید بیشتراز دو...) مسافرت ،بیماري و(چنانچه مسئول فنی  بهر علت - 6
،پروانه اولغو خواهدشد



:مطب شبانه روزي

پزشک وذکر ساعات  کار ممکن بوده واستفاده از دنداندایر نمودن  مطب شبانه روزي تنها با نصب تابلو نام - 1
محل غیر مجاز است سایر عناوین وتابلوهاي با نام خاص  وفعالیت شخص دیگري درآن 

پزشک ،همان  عنوان هاي ذکر شده در پروانه مطب دنداناده قبل وبعداز نامفوین  مجاز قابل استتنها عنا-2
.تغییر وتفصیل ،تنها پس از تبدیل پروانه مطب  امکان پذیر می باشد بوده وهرگونه

دندانپزشکانخاص مطبمقررات
بندهاي ذیل به منظور دندانپزشکی مصرح در رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههاي
.بیماري ها الزامی استحفظ سالمت جامعه و همچنین ممانعت از انتقال

معاینه و درمان بیماري هاي دندان ،لثه و هر فردي که براساس مصوبات قانونی مجاز به-1
.این فصل می باشدفک و دهان است موظف به رعایت تمامی موارد

الزامی ههاي دندانپزشکیدرمانگا ات عمومی مطب ها ورعایت تمامی موارد مربوط به مقرر- 2
.است

داراي نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضاي الزم جهت اتاق کار اتاق کار دندانپزشک باید- 3
می باشد و محل نصب آن می بایست به نحوي باشد که پس از متر براي هر یونیت12

جلوگیري از آلودگی محیط اطراف حداقل به ملزومات به منظورقرارگیري کابینت ها و سایر
.یونیت فضاي باز وجود داشته باشدشعاع یک متر در اطراف

الزامی 14دستشویی با رعایت شرایط مندرج در ماده شماره در اتاق کار دندانپزشکی نصب- 4
.باشد) اتوماتیک(از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار است و ترجیحاً شیر دستشویی

مطب قالب ریزي انجام می گیرد،می بایستی براي این کار اتاق مجزا در صورتی که دردر-5
.شودنظر گرفته

کار دندانپزشک نصب شود کمپرسور یونیت که داراي صدا و ارتعاش است باید خارج از اتاق- 6
منظور باال بردن کیفیت خدماتبه. و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداري آن رعایت گردد

.باشددندانپزشکی بهتر است کمپرسور بدون روغن
و اینسترومنت و حداقل تجهیزات ضروري جهت مطب دندانپزشکی شامل یونیت استاندارد- 7

اکسیژن و ست احیا و داروهاي کمپرسور، کابینت ها، اتوکالو، فور، دستگاه آمالگاماتور و کپسول
.باشددندانپزشکی اورژانس داراي تاریخ مصرف می

رعایت اصول حفاظت وجود دستگاه رادیوگرافی پري اپیکال در مطب هاي دندانپزشکی با- 8
.در برابر اشعه بالمانع است



به درمانهاي کانال ریشه یا جراحی ریشه هاي نهفته و در مواردي که در مطب اقدام- تبصره
.،وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی استدندانهاي نهفته صورت می گیرد

، )نظیر هپاتیت و ایدز(بالینی در بسیاري از بیماریهاي قابل انتقال توجه به فقدان عالیمبا- 9
کنترل عفونت در مورد تمام بیماران دندانپزشکی بر اساس دستور العمل رعایت کلیه اصول

.ادراه سالمت دهان و دندان الزامی استصادره از سوي
شامل دندانپزشک ،دستیار و افرادي که به شاغل در مطب واکسیناسیون کلیه کارکنان-10

تجهیزات دندانپزشکی ارتباط دارند بر علیه بیماري هپاتیت الزامی نحوي با بیمار یا وسایل و
.واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروري استاست و حفظ سوابق

به نحوي با لوازم دستیار، منشی و کسانی که (مطب دندانپزشکی پرسنل شاغل در- تبصره
.باشندباید کارت واکسیناسیون و کارت بهداشتی داشته) سروکار دارندوتجهیزات دندانپزشکی

دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی

با عنایت به اهمیت کنترل عفونت در دندانپزشکی و لزوم رعایت دقیق آن توسط کادر :1ماده 
قانون تشکیل وزارت 8وکاهش انتقال عفونت متقاطع به استناد ماده درمانی با هدف پیشگیري 

از 16و ماده 11بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مفاد آئین نامه اجرایی آن و بند الف از ماده 
.قانون تشکیالت و وظایف وزارت این دستورالعمل به منظور اجرا ابالغ می گردد

) دندانپزشکی(کلیه کادر درمانی اعم از دندانپزشک، پرستار رعایت این دستورالعمل براي :2ماده 
. بهداشت کاران دهان و دندان وتکنسین هاي البراتورهاي دندانپزشکی الزامی می باشد

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده دندانپزشک مسئول در درمانگاه ها یا : تبصره 
.دندانپزشک داراي پروانه مطب می باشد

دانشگاه هاي علوم پزشکی / مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل با دانشکده:3ماده 
.می باشد

هیئت عالی انتظامی و هیئت هاي بدوي انتظامی سازمان نظام پزشکی به استناد تبصره ذیل :4ماده
ظف قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران و آئین نامه اجرایی آن مو24ماده 

.به برخورد با متخلفین می باشد

محافظت شخصی

واکسیناسیون هپاتیت(برنامه ایمن سازي :5ماده



، بهداشت کاران دهان دندان، تکنسین هاي البراتور هاي )دندانپزشکی(دندانپزشک، پرستار 
.دندانپزشکی الزامی است

.مذکور در واحد موجود باشدسوابق مربوط به انجام واکسیناسیون و تیتر آنتی بادي افراد:6ماده 

کلیه ترشحات ، خون و مایعات آلوده به خون بیمار، عفونی تلقی می گردد و تابع ضوابط :7ماده
.می باشدکنترل عفونت

کلیه سرنگ ها، سرسوزن ها، تیغ هاي جراحی و دیگر وسایل تیز و برنده استفاده شده می :8ماده
به سوراخ شدگی، مورد تأیید وزارت بهداشت موضوع SAFTY BOXبایست در مخزن هاي مقاوم 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی قرار 14ماده 2تبصره
گیرد

:استفاده از روپوش، دستکش، ماسک و عینک مناسب با مشخصات زیر:9ماده

بسته شدن، با رنگ روشن بوده و آستین آن قد روپوش می بایست تا روي زانو، یقه گرد و قابل ) الف
.بلند و تا روي ساعد را بپوشاند

:می گرددجنس دستکش بر اساس نوع فعالیت به شرح ذیل تعیین ) ب

در هنگام معاینه، دستکش معاینه-

در هنگام درمان، دستکش التکس یا وینیل-

در هنگام جراحی، دستکش التکس استریل-

)دستکش کار(ایل،دستکش الستیکیدر هنگام شستشوي وس-

نظیر (درصد و تطابق پذیر باشد95میزان فیلتراسیون ماسک هاي مورد استفاده می بایست باالي 
قسمت باالي آن فلز تعبیه شده استماسک هایی که در 

عینک . عینک بهتر است حالت تطابق پذیر و جهت کارایی بیشتر قابلیت ضد بخار داشته باشد) ت
.بایست اجازه ورود میکرو ارگانیسم ها را از هیچ طرف ندهدالزاماً می

در حین تکمیل پرونده و گرفتن تاریخچه نیازي به استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی نیست

. براي معاینه بیمار توسط دندانپزشک الزاماً می بایست دستکش معاینه و ماسک استفاده شود



استفاده از عینک الزامی می ) نظیر پوارهوا(د آئروسلی گردددر صورتیکه در حین معاینه تولی: تبصره
.باشد

.جهت تکمیل پرونده و نوشتن طرح درمان می بایست دستکش درآورده شود

براي شروع درمان می بایستی دستکش جدید، ماسک و عینک ، در صورتیکه قبالً استفاده نشده 
.باشد، استفاده گردد

نظیر پارگی دستکش، آلودگی بیش از اندازه با خون یا (دلیلی در حین درمان در صورتی که به هر
قطع درمان به نحوي که احتمال انتقال آلودگی به محیط و یا از محیط اطراف به دستکش وجود 

دستکش نیاز به تعویض داشته و می بایست درآورد شده، دست ها شسته و دستکش )داشته باشد
.جدید پوشیده شود

. رمان، دستکش، ماسک و در نهایت عینک به ترتیب درآورده می شوددر پایان د:17ماده 
.درصورت یکبار مصرف نبودن عینک، ضدعفونی آن پس از هربیمار الزامی می باشد: تبصره 

و درمان بعد از ) اکسپوژر ( به منظور جلوگیري از قرارگیري در معرض عوامل بیماري زا :18ماده 
آن 
روش هاي محافظت شخصی هنگام تماس با خون و یا دیگر عوامل عفونی که افراد شاغل :الف-18

در دندانپزشکی را در خطر عفونت مولد قرار می دهد توسط دندانپزشک براي کادر درمان تشریح 
. گردد

تعیین روندهاي مشخص جهت گزارش و ارزیابی اکسپوژها توسط دندانپزشک:ب-18
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با هماهنگی / ان دانشکدهمعاونت هاي درم:ج-18

نزدیک ترین دانشکده هاي دندانپزشکی منطقه نسبت به تعیین و معرفی مرکزي جهت درمان هاي 
الزم بعد از اکسپوژر و پیگیري هاي بعدي اقدام می نمایند و مراتب تعیین درمانگاه به اطالع کلیه 

.عالیت رسانده شوددندانپزشکان حوزه ف

درهنگام جراحی، بیوپسی، جراحی هاي پریو دنتال، رزکسیون آپیکال، جراحی ایمپلنت و :19ماده 
خارج کردن دندان به روش جراحی و مواردي نظیر آن براي شستشو محل جراحی یا خنک کردن 

.فرزهاي مربوطه استفاده از آب استریل یا سرم استریل الزامی می باشد

درصد قبل از هرگونه مالحظات درمانی 12/0استفاده از دهان شویه کلرهگزیدین گلوکنات :20ماده 
.جراحی دهان و دندان و کشیدن دندان الزامی می باشد

استریلیزاسیون و مواد ضد عفونی کننده



استریلیزاسیون یا سترون سازي فرآیندي است که بوسیله آن همه میکروارگانیزم هاي یک :21ماده 
جمله اسپورهاي باکتریال مقاوم ، از بین رفته و یا غیر فعال می شوند بطوري که احتمال جسم از

وجود میکروارگانیزم هاي زنده در جسمی که تحت این فرآیند قرار می گیرد کمتر از یک میلیونیم 
.باشد

زاي ضد عفونی کردن یا گند زدایی فرآیندي است که بوسیله آن همه میکروارگانیزم هاي بیماري 
یک جسم ، از بین رفته و یا غیر فعال می شوند ولی الزاماً همه اسپورهاي باکتریال مقاوم از بین 

در حقیقت در فرآیند ضدعفونی کردن هر چند از بار میکروبی سطوح کاسته می شود . نمی روند
و عمل ضد عفونی کردن در سه پایه ضعیف ، متوسط . ولی فرآیند سترون سازي اتفاق نمی افتد

.قوي انجام می گردد

لوازم دندانپزشکی بر اساس نوع کار و خطر بالقوه انتقال عفونتشان در سه گروه دسته بندي :22ماده 
:می شوند

)Critical(وسایل بحرانی 

مانند وسایل جراحی، .این وسایل در بافت نرم نفوذ کرده یا با استخوان تماس پیدا می کنند
روش استریلیزاسیون حرارتی ، استریل شوند و یا پس از مصرف دور وسایل بحرانی باید به. سرسوزن

.روش هاي دفع پسماندهاي ویژه و عفونی در فصل بعد ذکر خواهد شد. انداخته شوند

Semicriticalوسایل نیمه بحرانی 

این وسایل در بافت نرم نفوذ نکرده و با استخوان تماس پیدا نمی کنند ولی با مخاط یا پوست 
این وسایل باید به روش . آینه هاي دندانپزشکی، فیلم نگهدارنده ها: مانند. تماس دارندناسالم

استریلیزاسیون حرارتی استریل شوند و یا در صورت حساس بودن به حرارت توسط مواد ضدعفونی 
.کننده قوي ضدعفونی شوند 

Non criticalوسایل غیربحرانی:

. مانند دستگاه رادیوگرافی ، کابینت ها. ماس پیدا می کننداین وسایل فقط با پوست سالم بیمار ت
وسایل غیر بحرانی، در صورت آلوده شدن، باید توسط مواد ضد عفونی کننده متوسط ضد عفونی 

. شوند
هرچند طبق تعریف فوق هندپیس ها در گروه وسایل نیمه بحرانی قرار می گیرند ولی باید : 1تبصره 

یمار به روش استریلیزاسیون حرارتی ، استریل شوند و ضد عفونی کردن در فواصل درمانی بین هر ب
توسط مواد ضد عفونی کننده قوي مجاز نمی باشد



کارشناسان نظارت بر درمان موظف اند هنگام مراجعه به مراکز درمانی و مطب هاي : 2تبصره 
هندپیس ها و نحوه دندانپزشکی بر اساس متوسط تعداد مریض در هر روزنسبت به کنترل تعداد 

.استریلیزاسیون آن ها نظارت نمایند

)با بخار آب ( Sدستگاه اتو کالو کالس Bاتو کالو کالس 

:می گرددشیوه استریلیزاسیون لوازم چند بار مصرف دندانپزشکی به شرح ذیل تعیین و ابالغ 

رین روش براي استریلیزاسیون وسایل دندانپزشکی چند بار قابل ذکر است در حال حاضر بهت: تبصره
مصرف ،استفاده از بخار تحت فشار یا اتوکالو می باشد و با توجه به اینکه امروزه اکثر وسایل 
دندانپزشکی یکبار مصرف و یا قابل اتوکالو کردن هستند، نیاز به سایر روشهاي استریلیزاسیون از 

.محدود شده استجمله استریلیزاسیون سرد بسیار

:مواد ضد عفونی کننده براساس حیطه کارکرد به سه گروه دسته بندي می شود 

24-1High Levelمواد ضد عفونی قوي

این مواد براي از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها استفاده می شود ولی تعداد زیادي از اسپورهاي 
فرمالدئید-گلوتارآلدئید -پراستیک اسید-ن پراکسید هیدروژ: مانند . نمی کشدباکتریال را 

24-2

Intermediate levelمواد ضد عفونی کننده متوسط

این مواد ضد عفونی کننده براي کشتن مایکوباکتریوم ها ، باکتریهاي وژتاتیو ، اغلب ویروسها و قارچ 
الکل –ار حصوالت کلردم- (کواترنري(ترکیبات آمونیوم چهارتایی: مانند. ها مناسب هستند

فورهایدو- درجه70ایزوپروپیل
Low Level: مواد ضد عفونی کننده ضعیف - 24-3

این مواد ممکن است اغلب باکتري هاي وژتاتیو و قارچ ها و ویروس ها را در یک دوره زمانی از بین 
مانند الکل. ببرند

25ماده 

قالب ها ، پروتزها و دستگاه هاي ارتودنسی باید بالفاصله پس از خروج از دهان بیمار و پیش از 
ارسال به البراتوار تمیز و با مواد ضدعفونی کننده ضعیف تا متوسط ، ترجیحاٌ متوسط ، به روش 



.غوطه وري ضدعفونی شود 

مطب ارسال می گردد بر عهده وظیفه نهایی ضدعفونی کردن موادي که از البراتوار به: 1تبصره 
.دندانپزشک معالج می باشد 

. مسئول البراتوار نیز می بایست اصول کنترل عفونت در تمام مراحل کاري رعایت نماید 
دندانپزشک موظف است روش به کار رفته جهت ضدعفونی قالبها ، پروتزها و دستگاههاي : 2تبصره 

ارتودنسی را کتباً به البراتوار اعالم

. ماید ن
را به همراه قالب ، پروتز و دستگاههاي 2اگر البراتوار موارد تعیین شده در تبصره : 3تبصره

.ارتودنسی دریافت نکرد موظف است برابر ماده فوق نسبت به ضدعفونی اقدام نماید 

26ماده 

طلقاً معرفی می گردند مار مصرف که با عالمت بین المللی تمیز یا ضدعفونی کردن ملزومات یکب
.ممنوع می باشد

روش هاي ضدعفونی دستگاهها و تجهیزات مورد مصرف در دندانپزشکی به شرح ذیل تعیین و ابالغ 
:می گردد

نیمه 
روش ضد عفونیغیربحرانیبحرانی

پاك متوسطضعیفقوي
)روزانه(کردن

پاك 
بعد (کردن

)ازهربیمار
)براي هر بیمار(پوشاندن

یونیت
دسته ها و 

***هادستگیره

**کلیدها
**سطوح
**بازوها

لوله هاي 
**ساکشن



سرنگ آب 
***وهوا

چراغ
**منعکس کننده
پوشش روي 

**چراغ

***کلیدها
***دسته ها
**بازوها

کابینت ها
سطح روي 
***کابینت ها

*)داخلی(کشوها
***دسته ها
**سینک

شیرهاي 
**)دستی(آب

شیرهاي 
*)اتوماتیک(آب

ظرف صابون 
**)دستی(مایع

ظرف صابون 
**)اتوماتیک(مایع

صندلی
**رویه صندلی

****بازوها
****زیرسري
**کلیدها

تابوره



**رویه صندلی
****بازوها
***کنترل

دستگاه رادیوگرافی
***)Head(سر

**بازوها
دسته هاي 

**کنترل

انواع مواد ضدعفونی مورد تأئید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه شرکت -28ماده 
.قابل دسترس می باشدwww.fdo.irهاي مورد تأئید در وب سایت معاونت غذا و دارو به آدرس 

Low Level(مواد ضدعفونی کننده سطح پایین: 1تبصره 

ی قارچ ها و ویروس ها را در یک دوره زمانی از بین می ممکن است اغلب باکتري هاي وژتاتیو، بعض
براي کشتن Inter mediatelevelو در حالی که مواد ضدعفونی کننده متوسط . برند

. مایکوباکتریوم ها، باکتري ها وژتاتیو، اغلب ویروس ها و قارچ ها مناسب هستند
رانی، نیمه بحرانی و غیر بحرانی از با توجه به تقسیم بندي ابراز آالت به سه دسته بح: 2تبصره 

آنجایکه، ابزار بحرانی با فضاي استریل بدن تماس دارند بدیهی است که در خصوص ابزار بحرانی از 
. استفاده شود)High Level(ضدعفونی سطح باال 

بایستی به این نکته توجه داشت قبل از پروسه ضدعفونی کردن یک وسیله پزشکی عمل : 3تبصره 
. بر روي آن انجام شده و سپس عمل ضدعفونی کنندگی انجام گردد Cleaning( (ندگیپاك کن
بالفاصله پس از اتمام استفاده از ابراز آالت پزشکی براي جلوگیري از فیکس شدن مواد : 4تبصره 

قرار ) شوینده(آلی شامل خون و مخاطات بر روي وسیله سریعاً آن را در یک محلول پاك کننده 
. مرحله دوم عمل ضدعفونی کنندگی با کارآیی الزم انجام شودداده تا

از تخلیه فرآورده هاي حاصل از تمامی محلولهاي ضدعفونی کننده به آبهاي سطحی و : 5تبصره 
. زیرزمینی به دلیل آالیندگی شدید زیست محیطی خودداري گردد

ه گردد که داراي مجوز اداره کل در هنگام مصرف دقت فرمائید تنها از محصوالتی استفاد: 6تبصره 
.بر روي لیبل آن باشند) IRCکد ده رقمی(دارو



.برابر جدول ذیل تعیین می گرددB,S,Nدامنه کاربرد انواع اتوکالوهاي 

شرح موارد قابل استفاده پیش بینی شدهنوع
Nاستریل کردن محصوالت توپر بسته بندي نشده

S

سازنده استریل کننده تعیین می شود شامل استریل کردن محصوالتی که به وسیله
محصوالت متخلخل ، : محصوالت توپر بسته بندي نشده و حداقل یکی از موارد مقابل

، ( براساس توصیه سازنده (قطعات متخلخل کوچک ، انواع محصوالت توخالی یا حفره دار
د الیه محصوالتی که به صورت تک الیه بسته بندي شوند، محصوالتی که به صورت چن

.بسته بندي می شوند 

B
استریل کردن کلیه محصوالت بسته بندي شده و بسته بندي نشده جامد، محصوالت 

که به وسیله فشارهاي تست در این ( پرمنفذ) توخالی و حفره دار، محصوالت متخلخل 
.استاندارد مشخص شده است 

29ماده 

در کلیه مراکز درمانی دندانپزشکی و مطب هاي Bوجود حداقل یک اتوکالو نوع : تبصره
Bو و سایر استریالیزرها در کنار نوع N،Sدندانپزشکی الزامی بوده و استفاده از اتوکالوهاي انواع 

.جهت استفاده در موارد فوق الذکر بالمانع می باشد

درون دستگاه خارج باید بسته ها یا ابزار استریل و خشک شده را توسط وسیله استریل از :30ماده 
کرده و روي سطحی که با کاغذ یا شان استریل پوشانده شده است قرارداد تا اینکه دماي آن ها 
کاهش یافته و به دماي محیط برسد که این عمل ممکن است چند ساعت به طول انجامد و این کار 

.باید قبل از مرحله نگهداري انجام شود

.یل شده به اندازه فرآیند استریلیزاسیون حائز اهمیت استنگهداري صحیح وسایل استر: تبصره 

اقالم بسته بندي شده استریل تا زمانی که دست نخورده و خشک باقی بمانند می توانند :31ماده 
جهت ایجاد شرایط بهینه نگهداشت، بسته هاي استریل باید درون . استریل در نظر گرفته شوند

ت و کم تردد ، داراي دماي محیطی مناسب و خشک یا کابینت هاي دربسته در یک مکان خلو
.داراي رطوبت کم قرار گیرند

در صورت عدم اطمینان در مورد استریل بودن و یا نبودن بسته ها، باید آنها را آلوده در :32ماده 
.نظر گرفته و مجددا استریل نمود 



کالو کردن استفاده نمود یا اینکه درون قالم باز یا بسته بندي نشده را باید فوراً پس از اتوا:33ماده 
مدت مجاز نگهداري وسایل استریل به این . یک ظرف مخصوص دربسته و استریل نگهداري شود

از نگهداري این وسایل در انبارهاي غیر استریل و مکان هاي . روش حداکثر یک هفته می باشد
.پرتردد باید اجتناب شود 

عملکرد بسیار حائز اهمیت است ستریل کننده به لحاظ صحتکنترل کیفی دستگاه هاي ا:34ماده 
:شامل مراحل ذیل می باشد که

تست هاي مکانیکی دستگاهها هنگام تولید در کارخانه سازنده:34-1
تأمین فضاي فیزیکی مناسب و تهویه استاندارد:34-2

تأمین الزامات نصب از جمله کیفیت بخار و آب ورودي:34-3

دستورالعمل هاي نگهداري پیشگیرانه از جمله آزمون کالیبراسیوناجراي34-4

کنترل کیفی موارد فوق بر عهده کارخانه سازنده و یا نماینده قانونی وي می باشد:تبصره

35ماده 

Bowie – Dick)BD درمراکز درمانی دندانپزشکی و مطب هاي دندانپزشکی انجام تست )B
وکیوم به داخل بسته هاي موجود در اتوکالوهاي مجهز به پمپ درکیفیت و قابلیت نفوذ بخار 

ترجیح آن است . به منظور اطالع دقیق از به صورت حداقل هفته یک مرتبه الزامی می باشدنوع (
.ه این تست در شروع کار انجام شودک

.دداطالعات مربوط به انجام این تست می بایست در سوابق مربوطه نگهداري گر: تبصره

جهت اطمینان از صحت عملکرد ، تضمین اثر بخشی ، کاهش هزینه تعمیرات ، کاهش :36ماده 
زمان خواب دستگاه و جلوگیري از هزینه هاي غیر منتظره ناشی از خرابیهاي ناگهانی یک 

برنامه نگهداشت شامل مواردي نظیر . منظم الزامی است استریالیزر ، داشتن یک برنامه نگهداشت 
می باشد که در ادامه به ... هاي روزمره ، برنامه هاي نگهداشت پیشگیرانه ، کالیبراسیون و بررسی

.تفصیل آمده است



Preventive maintenance schedules): برنامه نگهداشت پیشگیرانه(:37ماده 
اي کارخانه سازنده استریالیزر و یا نماینده آن موظف است دستورالعمل هاي مربوط به مراقبت ه

به دو سطح زیر PMبرنامه هاي نگهداشت .فراهم آورد روزانه و نگهداري پیشگیرانه تجهیزات را 
:تقسیم بندي می گردد 

ماهانه این برنامه ها باید توسط اپراتور آموزش دیده و یا / هفتگی / برنامه نگهداشت روزانه :37-1
این برنامه ها . هنماي کاربري صورت پذیردشخص مسئول و مطابق با دستورالعمل ذکر شده در را

شامل مواردي نظیر تمیز کردن سطح خارجی ، تمیز کردن محفظه داخلی ، طبقات ، قفسه ها و 
. می باشند ... درزگیر ، تعویض فیلتر ، روغنکاري و 

بعد و در برخی ازموارد هم قبل و/ درخصوص هندپیس ها باتوجه به توصیه هاي سازنده قبل: تبصره
. هم بعد از استریلیزاسیون می بایست آن ها را روغنکاري نمود

این برنامه ها باید بسته به میزان استفاده از . ساالنه/ شش ماهه / برنامه نگهداشت سه ماهه :37-2
استریالیزر در بازه هاي زمانی سه ماهه ، شش ماهه و یا ساالنه ، توسط مهندسین آموزش دیده و 

. ارخانه سازنده که در راهنماي سرویس آمده است صورت پذیرد مطابق دستورالعمل ک
ساالنه بر عهده شرکت سازنده یا / شش ماهه / مسئولیت اجراي برنامه نگهداشت سه ماهه : 1تبصره 

. نماینده قانونی آن می باشد 
توصیه می شود که مراکز درمانی هنگام خرید دستگاه، قرارداد سرویس و نگهداري : 2تبصره 

.یشگیرانه را خریداري نموده و بدین ترتیب هزینه هاي تعمیر غیر منتظره را حذف نمایند پ

کالیبراسیون استریالیزر شامل بررسی پارامترهاي مربوط به فرآیند ترمودینامیکی و مقایسه :38ماده 
ه بر کالیبراسیون باید عالو. آنها با مقادیر مرجع جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه می باشد

در صورت . هنگام نصب به صورت دوره اي و مطابق دستورالعمل هاي کارخانه سازنده صورت پذیرد
. لیبراسیون مجدد باید انجام شودبروز خرابی ، تعویض قطعه یا بد عمل کردن استریالیزر کا

. کلیه فرآیندهاي کالیبراسیون و گزارشات باید به صورت مکتوب نگهداري شود : 1تبصره 
این دستورالعمل به صورت رایگان 2وظیفه آموزش به کاربران و افراد ذکر شده در ماده : 2تبصره 

. بر عهده شرکت سازنده یا نماینده قانونی آن می باشد 
از آنجا که یک استریالیزر می تواند هم براي بیمار و هم براي کاربر خطرساز باشد، فرآیند - 38-1

شخاص آگاه به اساس استریلیزاسیون و مفاهیم کنترل عفونت صورت استریلیزاسیون باید توسط ا
کاربر یک دستگاه اتوکالو باید آموزش هاي الزم در ارتباط با تمیز کردن ،آماده سازي ، . پذیرد 

مراقبت ، ذخیره و نگهداري اقالم استریل شده را گذرانده و به کلیه دستورالعمل هاي مربوط به 
. ه تسلط کامل داشته باشد کاربري و نگهداري دستگا

. کارخانه سازنده استریالیزر موظف است مستندات زیر را در اختیار خریدار قرار دهد - 38-2
Installation instructions((دستورالعمل هاي نصب -1- 38-2



) ) Operation instructionsدستورالعمل هاي کاربري -2- 38-2
) Maintenance schedules( جداول نگهداشت -3- 38-2
) Spare parts list( لیست قطعات یدکی -4- 38-2
) Service manual( دفترچه راهنماي سرویس -5- 38-2
یک صورت عملیات . براي هر استریالیزر باید یک صورت عملیات نگهداشت تهیه شود- 38-3

: نگهداشت باید شامل اطالعات زیر باشد
گاه مدل و شماره سریال دست-1- 38-3
محل و تاریخ نصب دستگاه -2- 38-3
تاریخ درخواست سرویس -3- 38-3
مشخصات شخص درخواست کننده سرویس و مشخصات سرویس دهنده -4- 38-3
علت درخواست سرویس -5- 38-3
(سرویس هاي طبق برنامه یا خارج از برنامه ( شرح سرویس هاي انجام شده -6- 38-3
عویض شده نوع و تعداد قطعات ت-7- 38-3
تاریخ تکمیل سرویس -8- 38-3
امضاء و عنوان شخص مسئول جهت تکمیل کار -9- 38-3

اطالعات مربوط به شرکت هاي مجاز به فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و محصوالت آن : تبصره
در دسترس www.imed.ir/fa/companiesها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس 

.می باشد

پسماندهاي دندانپزشکیدفع

مجلس شوراي اسالمی و ضوابط و 1383به استناد قانون مدیریت پسماندها مصوب :39ماده
روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته موضوع مصوبه شماره 

کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست هیئت 8/2/87ك مورخ 38459ت/15871
.ارد ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد وزیران مو

کلیه پسماندهاي عفونی و زیان آور ناشی از مراکز درمانی که به : پسماند پزشکی ویژه :40ماده 
دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال 

.نیاز دارد ، گفته می شود ( مدیریت خاص ) ، خورندگی و یا مشابهت آن که به مراقبت ویژه 

-3پسماند تیز وبرنده - 2پسماند عفونی -1پسماند پزشکی شامل چهار دسته اصلی :41ماده 
.پسماند عادي می شود - 4پسماند شیمیایی ودارویی

.اقداماتی که ویزگی خطر ناك بودن پسماند پزشکی را رفع می نماید: بی خطر سازي :42ماده 



هر مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی دندانپزشکی باید مدیریت پسماند پزشکی ویزه خود :43ماده 
.را تهیه و در صورت مراجعه نمایندگان سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت ارائه نماید

بر چسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف
عفونی زرد کیسه پالستیکی 

مقاوم
عفونی 1

داراي خطر -وبرندهتیز 
زیستی

زرد با درب قرمز safty boxاستاندارد تیز وبرنده 2

شیمیایی ودارویی سفید یا قهو ه 
ایی

کیسه پالستیکی 
مقاوم

شیمیایی ودارویی 3

عادي سیاه کیسه پالستیکی 
مقاوم

پسماند عادي 4

کلیه مراکز تولید کننده پسماند پزشکی موظفند در مبداء تولید پسماند هاي عادي و :44ماده 
نمایند هاي پزشکی ویزه خود را برابر جدول ذیل جمع آوري وتفکیک و بسته بندي پسماند 

پسماند هاي پزشکی بالفاصله پس از تولید باید در کیسه ها، ظروف یا محفظه هاي ذکر :45ماده 
فوق قرار گیرد وفرآیند بی خطر سازي آن وفق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت شده در جدول 

.درمان وآموزش پزشکی صورت پذیرد

.به شکل مندرج در ذیل تائید گرددنماد مشخص کننده نوع پسماند باید :46ماده 



ضدعفونی کردن/شیوه مناسب استریلیزاسیونمثالنوع وسیله

بحرانی

وسایل جراحی مقاوم به حرارت
اندودانتیک

سر قلم هاي جرم 
گیري اولتراسونیک

فورسپس هاي 
مخصوص کشیدن 

دندان

اتوکالو)استریلیزاسیون با گرماي مرطوب 

حساس به حرارت

استریلیزاسیون با پالسما

غوطه وري در محولهاي )استریلیزاسیون سرد
(شیمیایی

) Bاتوکالو)استریلیزاسیون با گرماي مرطوب آنگل،توربینهندپیسهاي دندانپزشکی
قبل از هر بار استفاده

نیمه بحرانی

فرزها ، کاندانسور مقاوم به حرارت
(اتوکالو(استریلیزاسیون با گرماي مرطوبآمالگام

آینه دندانپزشکیحساس به حرارت

استریلیزاسیون با پالسما

غوطه وري در محلول هاي )استریلیزاسیون سرد 
(شیمیایی

غیر

بحرانی

تیوپ رادیوگرافی ، آلوده به خون
صندلی

یونیت،تابوره کراشوار

استفاده از مواد ضدعفونی کننده سطح متوسط

بدون آلودگی به 
ضدعفونی کننده سطح پایینخون


