
آیین نامه تاسیس

مرکز درمان با اکسیژن هایپربار



:متن قانون

مواد مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی وقانون24و 4، 3، 2، 1به استناد مواد)از آیین نامه ها(مقدمه 
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 8اصالحات بعدي وماده و1334خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 

و 1366هیئت محترم وزیران واصالحات سال 1365وآئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1364پزشکی مصوب سال 
سال درمان و آموزش پزشکی مصوبقانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، 1ماده 16و 12، 11بندهاي

1367 ،

:میگرددآئین نامه تاسیس مرکز درمان با اکسیژن هایپر بار به شرح ذیل تدوین

:تعاریف) فصل اول )از آیین نامه ها(1ماده 

، به معاونت"وزارت "نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این آئین-1ماده 
کمیسیون ، به"معاونت"دانشکده هاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی،/رمان دانشگاهد/سالمت

داروئی و مواد خوردنی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،20تشخیص امور پزشکی وزارت ،موضوع ماده 
و ) تاسیس ( داري ، به پروانه هاي بهره بر"کمیسیون قانونی"و اصالحات بعدي ، 1334آشامیدنی مصوب سال 

وبه مرکز درمان با اکسیژن هایپر "موسس"موسسین حقیقی یا حقوقی ، به"پروانه هاي قانونی "مسئول فنی ، 
.شودگفته می"مرکز"بار ، 

که در آن بیمار در یک محفظه اکسیژن هایپر بار ، یک روش درمانی علمی پزشکی است)از آیین نامه ها(2ماده 
.، قرارمی گیرد) اتمسفر و یا باالتر4/1( دریاسیژن خالص در فشاري باالتر از فشار سطحبسته در معرض اک

درمان اکسیژن هایپربار به محلی گفته میشود که اقدامات درمانی پزشکی بااکسیژن مرکز)از آیین نامه ها(3ماده 
مرکزمرخص ساعت از24ی فشار جهت بیماران نیازمند این خدمت انجام وبیمارپس از درمان حداکثر طپر

.میگردد

:تاسیس( شرایط بهره برداري ) فصل دوم )از آیین نامه ها(4ماده 

:شرایط متقاضیان تاسیس) الف

یا حقوقی پس ازتصویب کمیسیون قانونی و اخذ موافقت اصولی اجازه تأسیس مرکز به اشخاص حقیقی و-4ماده 
:می شوداز وزارت با شرایط ذیل داده

انفرادي و یا گروهی از افراد با اشخاص حقیقی متقاضی تاسیس مرکز یک نفر متخصص بیهوشی به طور( 4-1
.عضویت حداقل یک نفر متخصص بیهوشی می باشند

از آنها از فارغ التحصیالن نفر متقاضی تاسیس باشند باید نصف به عالوه یک نفر2در صورتیکه بیش از : تبصره
.بیهوشی باشدو حداقل یک نفر ازآنها الزاما متخصصگروه پزشکی بوده 

بهداشتی درمانی و یا سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس مرکز ، شرکت هاي تعاونی خدمات( 4-2
.براي آنها الزامی است4- 1موسسات خیریه می باشند که رعایت تبصره بند 

مرکز داده نمی شود، رعایت ) تاسیس ( برداري پروانه بهرهبه هر شخص حقیقی ویا حقوقی بیش از یک ( 4-3
.براي موسس الزامی استاین آیین نامه35ضوابط مندرج در مادة 



:شرایط بهره برداري) ب)از آیین نامه ها(5ماده 

:جهت تاسیس، بهره برداري و فعالیت مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد- 5ماده 

واست به معاونت مربوطهتسلیم درخ- 1

طبق ضوابط و مقررات مربوطهاخذ موافقت اصولی کمیسیون قانونی ،-2

:شاملارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابالغی وزارت-3

توسط معاونت درمان و بهداشتی معرفی مکان مرکز و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطه و تائید-1-3-5
دانشکده بر اساس ضوابط موجود/دانشگاه

معاونت یا بازسازي ساختمان ،تجهیز آن و تائید اجراي نقشه ها توسط کارشناسان دفتر فنی واحداث- 2-3-5
دانشکده/ بهداشتی دانشگاه

استانداردهاي مربوطه وزارتارائه لیست تجهیزات مرکز مطابق- 3-3-5

.با مدارك آنان براي کلیه نوبت هاي کاريپزشکان و مسئولین فنی همراهمعرفی پرسنل ،-4-3-5

مالکیت یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا عادي ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند-5-3-5
قانونی معتبر پروانه هايبراي بیمارستانها ارائه (یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضري معتبر با پالك ثبتی

.کفایت میکند

براي مراکز خارج بیمارستانی(شهرداري ارائه گواهی عدم خالف و پایان کار معتبر از-6-3-5

ساله مبنی بر پشتیبانی کامل بیمارستان مورد تایید وزارت، معاونت از ارائه قرارداد معتبر حداقل یک- 7-3-5
مقرر در باشد به نحویکه قابل بهره برداري و استفاده جهت بیمارانICUاز جملهامکانات الزممرکز، که داراي

.آیین نامه باشد) 18( تبصره ماده 

وزارت /آمبوالنس مورد تایید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی دانشگاهارائه قرارداد با مرکز- 8-3-5
.مراکزي که خارج از بیمارستان دایر میشوندبراي(

.اعالم نام ونشانی دقیق مرکز- 9-3-5

.و مسئولین فنی از وزارت) تاسیس ( اخذ پروانه هاي بهره برداري - 10-3-5

.دستورالعملهاي مرتبط وزارتارائه تعهد محضري موسس مبنی بر رعایت مفاد این آیین نامه و کلیه- 11-3-5

.معاونت مربوطهکار بهآغاز فعالیت مرکز و اعالم شروع به- 12-3-5

و مسئو لین فنی پس از تائید صالحیت توسط تاسیس( صدور موافقت اصولی و پروانه هاي بهره برداري - 1تبصره 
.کمیسیون قانونی با وزارت خواهد بود



وزارت منعقده بین موس س و مدت اعتبار، تمدید یا لغو موافقت اصولی مطابق مفاد قرارداد تاسیس- 2تبصره 
معاونت مربوطه وتائید کمیسیون قانونی می وتمدیدآن،مشروط به ارائه گزارش پیشرفت کار تائید شده توسط

باشد
ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید نقشه ها ، ممنوع بوده و مسئولیت شروع هرگونه عملیات-3تبصره 

.عهده متقاضیان می باشدآن به

و مسئولی ن فنی ) تاسیس ( پروانه هاي بهره برداري ر و ارائه خدمات درمانی بدون اخذشروع به کا-4تبصره 
.ممنوع است

براساس محل ، فضاي فیزیکی ، ساختمان ، تجهیزات و نیروي انسانی مورد نیاز مرکز)نامه هااز آیین(6ماده 
شروع به کار مرکز، توسط کارشناسان بل ازضوابط این آئین نامه و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه باید ق

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

ات، و تامین فضا، تجهیزایجاد بخش هایپر بار در بیمارستان منوط به معرفی مسئول فنی واجد شرایط- تبصره 
.کمیسیون قانونی خواهد بودپرسنل و اخذ تائیدیه بهداشتی بر اساس این آئین نامه و موافقت

در صورت درخواست موسس به صورت شبانه روزي باشد و زمان فعالیت مرکز می تواند)از آیین نامه ها(7ماده 
.مرکزالزامی استحضور مسئول فنی در زمان فعالیت

پیراپزشکی مرکز در دستگاههاي کشوري، لشکري و در صورت اشتغال کادر پزشکی و)هااز آیین نامه(8ماده 
حداکثر می توانند در یک نوبت کاري و در غیر ساعات اداري موظف موسسات وابسته به دولت ، این افراد

.این مراکز به کار اشتغال یابنددستگاههاي متبوع ، در

.در این مراکز ممنوع میباشدساعات ادارياشتغال اعضاءهیئت علمی در -1تبصره 

.ساعات اداري وغیر اداري در این مراکز ممنوع میباشداشتغال اعضاءهیئت علمی تمام وقت درکلیۀ- 2تبصره 

رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاري براي کلیه پزشکان عمومی ، متخصص و کادر)هااز آیین نامه(9ماده 
فعالیت می شاغل در دستگاههاي لشکري، کشوري و موسسات وابسته به دولت، که در مرکزپیراپزشکی غیر 

و موسسات پزشکی و حرف کنند الزامی است و شاغلین مذکور مجاز به اشتغال همزمان در سایردرمانگاهها
.وابسته نمی باشند

:ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی(فصل سوم)از آیین نامه ها(10ماده 

:ضوابط ساختمانی)الف

:ساختمانی ذیل ، درمرکز ضروري می باشدرعایت ضوابط- 10ماده 

1 ( Multiplace)متر مربع براي دستگاههاي چند نفره200متراژ حداقل ساختمان مرکز باید کامال مستقل و با-

با در طبقه همکف وبوده و فضاهاي درمانی ترجیحاًً( Monoplace )هردستگاه یک محفظه ايمتر براي60و 
.استحکام کافی مورد تایید معاونت مربوطه قرارداشته باشند



دستگاههاي مجاز بوده و استفاده از( Multiplace )تنها استفاده از دستگاههاي چند نفرهدر مرکز-1تبصره 
.در بیمارستان هاي واجد شرایط مجاز می باشد( Monoplace )یک محفظه اي

بیماربر بوده و موقعیت درصورتیکه ساختمان مرکز بیش از یک طبقه باشد ، بایستی مجهز به آسانسور- 2تبصره 
بیمار یا در مواقع اضطراري جهت ماشین هاي آتش درب ورودي مرکز جهت حمل ونقل ، تردد آمبوالنس یا انتقال

.مناسب در نظر گرفته شود) آسانسوراصلی یا فرعی تا محل استقرار از طریق یکی از خیابانهاي( نشانی 

:مورد نیاز مرکزحداقل فضاهاي-2

محل - اتاق معاینه - اتاق مدیریت- واحد پذیرش-محل اصلی براي استقرار دستگاه مطابق ضوابط این آیین نامه
الن انتظار و س- رختکن جداگانه براي بیماران و پرسنل مردوزن - انبار–آبدارخانه-مدارك پزشکی و بایگانی 

اکسیژن محل مناسب و امن تجهیزات و–سرویسهاي بهداشتی کارکنان وبیماران - همراهان بیمارمحل استقرار
- اتاق مدیریت - واحد پذیرش بخش هاي هایپربار مستقر در بیمارستان می توانند از(-محل تی شوئی -مرکز

محل تی شوئی - سرویسهاي بهداشتی کارکنان وبیماران-سالن انتظار ومحل استقرار همراهان بیمار- آبدارخانه 
نمایندمشترك با بخشهاي مجاور استفاده

:ضوابط تجهیزاتی) ب)از آیین نامه ها(11ماده 

تجهیزات ذیل الزامی استوجود-11ماده 

استانداردهاي بین المللی مورد تایید وزارتدستگاه یا محفظه هایپر بار مطابق با- 1-11

منبع اکسیژن خالص- 2-11

ترالی اورژانس ، وسایل کامل احیاء، الکترو شوك- 3-11

ENTوسایل کامل معاینه عمومی و- 4-11

:ضوابط بهداشتی و ایمنی) فصل چهارم )از آیین نامه ها(12ماده 

:ضروري استشرح ذیلرعایت کامل ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکز سالمت محیط وکار به-12ماده 

قابل شستشو، آنتی استاتیک وضد کف محفظه هایپربارومحل استقرارآن باید از جنس مقاوم ، محکم و- 1-12
.آتش باشد

.ساعت در مقابل آتش سوزي مقاوم باشد2به گونه اي باشد که حداقل محل استقرار محفظه هایپربار باید- 2-12

استاندارد ک جهت مقابله با آتش سوزي در محفظه هایپر بار باید تعبیه یا بصورتآبفشان اتوماتیسیستم- 3-12
.موجود باشد

.درمانی باشدمحفظه هایپر بار نباید در مجاورت تجهیزات بهداشتی- 4-12

.گیر باشدتجهیزات مورد استفاده در داخل محفظه هایپربار باید غیر آتش- 5-12



ایمنی قطع گاز در مواقع اضطراري وجود هدایت کننده گاز به داخل محفظه باید شیردر محل ورود لوله - 6-12
.داشته باشد

7- .باید براي محفظه هایپربار در نظر گرفته شود) آژیر اتوماتیک( سوزيوسایل هشداردهنده آتش- 12

.هایپر بار باید مجهز به مونیتور اعالم خطر باشدمحفظه- 8-12

.وسطوح باید از جنس مقاوم به آتش باشدیزي دیوار هارنگ آم- 9-12

هایپربار تعبیه شود و یا بارعایت کامل اصول ایمنی و نکات الزم منبع روشنایی باید خارج از محفظه- 10-12
.انجام پذیرد... سوزي ناشی از جرقه کلید برق و جهت جلوگیري از آتش

ه تبادل حرارتی صورت گیرد و مناسب براي تغییرات دما و فشار و نوعی باشد کمواد درزگیر باید از- 11-12
.گازها باشد ترکیبات

.برق اضطراري باید براي تجهیزات محفظه تامین شود-12- 12

.تهویه مناسب باید در داخل محفظه ها صورت پذیرد- 13-12

.اکسیژن را داشته باشدهمزمان قابلیت دریافت ماسکهاي تنفسی باید بطور-14-12

.باید کنترل شوددما و رطوبت داخل محفظه- 15-12

.در محفظه هایپربار نباید استفاده کردبه هیچ وجه) کربن دي اکساید(از وسایل اطفاء حریق حاوي-16-12

.محفظه ممنوع استاستفاده از اکسیژن مایع در داخل-17-12

.حد نیاز انبار و نگهداري شوداکسیژن خالص باید در- 18-12

گرفته تا به حد غیر قابل میزان اکسیژن و منو اکسید کربن محفظه باید بطور مرتب مورد بررسی قرار- 19-12
.قبول نرسد

،وسایل الکتریکی ،لیزر و امثالهم به داخل محفظه هایپربار اکیداًً ممنوع ورود دستگاه پرتابل رادیولوژي- 20-12
.است

آتش بوده و به هیچ وجه از موادي پنبه یا کتان ، آنتی استاتیک و ضد% 100لباس کارکنان و بیماران باید - 21-12
.مانند ابریشم ،پشم و الیاف مصنوعی نباشد

.پتو و ملحفه بیماران باید از جنس ضد آتش باشد-22-12

تابلوهاي برقبرچسبهاي هشدار دهنده بر روي نصب عالئم و-23-12

.اضطراري در هنگام بروز حادثهپیش بینی راههاي خروج-24-12



.اي مهار شود تا خطر افتادن آنها برروي زمین از بین برودکپسول اکسیژن باید از نظر حفاظتی به گونه- 25-12

.باید داراي سرپوش حفاظتی بر روي شیر باز وبسته نمودن باشدکپسول اکسیژن- 26-12

اطفاء حریق و سیستم هشداردهنده حریق در فضاي مرکز مطابق ضوابط و استانداردهاينصب سیستم- 27-12
.سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

.تأمین نور و تهویه مناسب-28-12

تهویه قادر به سیستم سرمایش وگرمایش باید به گونه اي باشد که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت ،-29-12
.نیز بوده تا از آلودگی هاي هواي داخل ساختمان جلوگیري شود

.دیوار آبدارخانه باید تا زیر سقف کاشی کاري باشد-30-12

مترمربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشیکاري یا سرامیک5/1تی شوئی با حداقل متراژ وجود اتاقک- 31-12
، 60cmبا عمق گرم وسرد ،تی آویز ،حوضچه داراي کفشوي فاضالب روتا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب 

پرتابل با در نظر گرفتن فضاي مناسب براي تهویه مجزا ، قفسه مواد گندزدا وپاك کننده یا استفاده از تی شوي
.نگهداري تی شوي

.به تعداد من اسبسرویسهاي بهداشتی مجزابراي پرسنل ومراجعین به تفکیک آقاوخانم درنظرگرفتن- 32-12

.رعایت ضوابط بهداشتی براي سرویس هاي بهداشتی کارکنان وبیماران- 33-12

.براي شاغلین) معاینات دوره اي و واکسیناسیون( تشکیل پرونده هاي پزشکی - 34-12

.باشندکلیه پرسنل باید دوره آموزش کمکهاي اولیه در مواقع اضطراري را گذرانده- 35-12

سوانح در شرایط اضطرارياتخاذ تمهیدات الزم و وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با-36-12
آخرین ضوابط و دستور العملهاي ارسالی وزارت رعایت سایر اصول بهداشت محیط و حرفه اي بر اساس- 37-12

.الزامی است

ضوابط پرسنلی) فصل پنجم )هااز آیین نامه(13ماده 

:داراي پرسنل فنی و اداري به شرح ذیل باشدمرکز براي هر نوبت کاري باید حداقل-13ماده 

یک نفر پزشک عمومی- 1-13

هایپربار یک نفر متخصص بیهوشی یا سایر متخصصین که داراي گواهی طی دوره ویژه دستگاه اکسیژن- 2-13
باشند به عنوان مسئول فنی مرکز

.گواهی فوق را ارائه نمایندبیهوشی نیز بایدمتخصصین - 1تبصره 

.وزارت برسدگواهی مربوطه باید به تائید معاونت آموزشی-2تبصره 



مدارك پزشکی و بایگانیکارشناس مدارك پزشکی بعنوان مسئول قسمت/ ك نفر کاردان - 3-13

هر نوبت کاريبیهوشی در یک نفر اپراتور دوره دیده دستگاه، ترجیحاًً تکنسین- 4-13

یک نفر مسئول پذیرش واطالعات- 5-13

نگهبان بر حسب ضرورتیک نفر- 6-13

)نظافتچی و بیماربر(حداقل یک نفر خدمه - 7-13

و پزشکان رعایت آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب در بکارگیري مسئول یا مسئو لین فنی-3تبصره 
.مرکز الزامی است

:وظایف موسس) فصل ششم )از آیین نامه ها(14ماده 

:اهم وظایف موسس بشرح ذیل می باشد- 14ماده 

جهت تمام نوبت هاي کاريمعرفی مسئول فنی مرکز- 1-14

فنی، موسس میتواند تعویض وي را با معرفی فرد واجد در صورت استعفا یا پایان مدت قرارداد مسئول-1تبصره 
.شرایط مندرج در فصل نهم آئین نامه در این خصوص الزامی استنماید و رعایتشر ایط در خواست 

.قرارداد مسئول فنی یک سال استحداقل مدت-2تبصره 

.براساس ضوابط این آئین نامهمعرفی پرسنل شاغل در مرکز به معاونت- 2-14

عمومی (اشتغال در مرکز، براي کلیه پزشکان ممنوعیت قانونی اخذ تائیدیه از معاونت مربوطه مبنی بر عدم- 3-14
.مرکز فعالیت می کنندو کارکنان که در) و متخصص

براساس دستورالعملهاي مربوطه براي مرکز به نحوي تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره- 4-14
.استانداردهاي مربوطه ادامه دهدکه ، مرکز بتواند به فعالیت خود طبق

.و تعرفه هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونیرعایت کلیه ضوابط، مقررات ، دستورالعملها- 5-14

.فنی مرکز در امور پزشکی و فنی براساس ضوابط مربوطهاجراي نظرات و پیشنهادات مسئولین- 6-14

و رعایت منشورسازماندهی مناسب مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیمارانبرنامه ریزي و- 7-14
.حقوق بیماران

.نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه- 8-14

.یک نفر براي اداره مرکز و پاسخگویی به مراجع قانونی ، بیماران و مراجعینمعرفی- 9-14



مربوطه مسئولین فنی یارفع نواقص و ایرادهاي مرکز در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت- 10-14
.اعالم می گردد

:وظایف مسئولین فنی(فصل هفتم)از آیین نامه ها(15ماده 

:اهم وظایف مسئولین فنی مرکز عبارت است از- 15ماده 

فنی وقبول حضورمستمرو فعال درمرکز در ساعتها ونوبتهاي کاري درج شده در پروانه مسئول- 1-15
.مسئولیتهاي مربوطه

پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان مرکز وابالغ تذکرات نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسطنظارت بر- 2-15
.وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات مرکزالزم به آنان در جهت اجراي

.کارکنان فنی شاغل در مرکز براساس مواد این آئین نامه و ضوابط قانونی مربوطهبررسی و تائید صالحیت- 3-15

درمانی در ساعت هاي تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات- 4-15
.تعیین شده

.و ملزومات پزشکی در مرکزنظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات- 5-15

.مرکزارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهاي پزشکی- 6-15

مراجعه کننده به مرکز و بررسی شرح حال برتهیه و تنظیم و نگهداري پرونده هاي پزشکی کلیه بیماراننظارت- 7-15
.مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنیودستورهاي پزشکی مندرج در آن و تذکر به

.بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب ومرتبط وزارتنظارت بر حسن اجراي- 8-15

به موسس وکارکنان مرکز و پیگیري اقدامات اجرایی و در صورت تخطی موسس ، ابالغ تذکرات فنی الزم- 9-15
.به معاونت ذیربطاعالم مراتب

وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسالمی و اخالقی رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهاي-10-15
.در مرکز

موظفند عالوه بر انجام وظایف مربوطه در مدت مسئولیت فنی نواقص و ایرادهاي فنی رامسئولین فنی-11-15
.اعالم دارند) مسئول فنی صبح (عالوه بر موسس به مسئول فنی رابط 

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

:روش پذیرش و ترخیص بیمار) فصل هشتم )از آیین نامه ها(16ماده 



16ماده براي کلیه انجام معاینه دقیق وتشکیل پرونده کامل شامل شرح حال ،تشخیص ودرمان انجام شده-
.بیماران ضروري است

ساعت بیشتر 24ر، نباید از براي انجام درمان با اکسیژن هایپرباتوقف بیمار در مرکز)از آیین نامه ها(17ماده 
.باشد

.ترخیص بیمار با امضاء مسئول فنی مرکز امکانپذیر می باشد)از آیین نامه ها)18ماده 

ساعت ، مطابق 24بیمار تا در صورت نیاز بیمار به خدمات تکمیلی واورژانس وعدم وجود شرایط ترخیص- تبصره 
.اقدام گردد5- 3- 7بند

:سایر مقررات) نهم فصل)مه هااز آیین نا(19ماده 

.سال در مرکز الزامی است5رایانه اي، حداقل به مدت نگهداري پرونده هاي پزشکی به صورت دستی یا-19ماده 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و3و 1مطابق مواد )هااز آیین نامه(20ماده 
مستلزم اخذ و اصالحات بعدي آن ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله مرکز1334آشامیدنی مصوب سال 

غیر و استفاده از پروانه دیگري، پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و واگذاري به
.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استجرم و مستلزم مجازات جزائی و تعطیل موسسه توسط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و 4ماده با توجه به)از آیین نامه ها(21ماده
اشخاص و اصالحات بعدي، موسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن با اتکاي پروانه1334سال آشامیدنی مصوب

آموزش پزشکی تعطیل و درمان وذیصالحیت توسط افراد فاقد صالحیت اداره شود از طرف وزارت بهداشت،
تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی صاحب پروانه براي بار اول تا یکسال و براي دفعات بعد هر دفعه

لذا در تمام . فاقد صالحیت به مجازات قانونی محکوم خواهند شدشخص یا اشخاص. به نام دیگري نخواهد داشت
ربوطه باید در مرکزحضور فعال داشته و به وظایف خود عمل نماید در غیر،مسئول فنی مساعات فعالیت مرکز

.اینصورت ضوابط مذکور توسط وزارت اعمال خواهد شد

صورت فوت و یا از کار افتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد در)از آیین نامه ها(22ماده 
گردید

حداکثردوساله وبه محض اخذ یاوراث قانونی متوفی می باید دریک مهلتدرصورتیکه موسس فوت نماید وارث ) الف
معرفی نماید که پس ازتائید ) موسس ( جانشین افراد واجد شرایطی را بعنوان/گواهی انحصار وراثت ، فرد

جدید مرکز بنام وي صادرخواهد ) تاسیس(قانونی پروانه بهره برداري صالحیت فردمعرفی شده توسط کمیسیون
.مسئول فنی درمانگاه با موافقت وراث قانونی می تواند مرکز را اداره نمایدو دراین مدت.شد

علت قادر به درصورتیکه مرکز توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد ویکی ازموسسان فوت نماید و یا بهر(ب
یک مهلت حداکثر دوساله نسبت به باید در انجام وظایف خود نباشد فرد ازکار افتاده ویا وراث یاقیم قانونی متوفی

ایط دیگري را بعنوان جانشین وي معرفی نمایند تا پس ازتأیید اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شر
.ترکیب جدید صادر گرددصالحیت پروانه تاسیس با

د شرایط دیگري را حداکثر ظرف یک هفته ، فرد واجدرصورتی که مسئول فنی مرکز فوت نماید ، موسس باید) ج
ازتأیید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی بعنوان جانشین معرفی نماید تا پس



درصورتیکه مسئول فنی وموسس یک فرد باشد ، می بایست(صادر گردد » ج « و» الف « عمل جدید این ماده
مطابق بندهاي گردد

قانونی ، فرد واجد شرایط، تصدي مسئولیت مسئو ل فنی جدید توسط کمیسیونتا زمان صدور پروانه - تبصره
فنی مرکز را موقتا بعهده دارد

را بطورکتبی به درصورتیکه مسئول فنی نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب)از آیین نامه ها)23ماده 
نسبت به معرفی مسئول فنی وظف استدرظرف این مدت مؤسس م. مؤسس و معاونت مربوطه اعالم نماید

توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صالحیت وي
.صادر گردد

توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج دراین آئین نامه بدون هماهنگی و درصورت ترك مرکز- تبصره
به عهده وي مسئولیت هاي قانونی درمانگاه تا زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدیدمقررات الزم، کلیهرعایت

شده تا درطی این مدت از صدور خواهد بود و موضوع از طریق معاونت مربوطه به کمیسیون قانونی وزارت منعکس
.پروانه جدید براي وي جلوگیري شود

حاضر شود ، واند به هر علت در ساعات تعیین شده در مرکزدر صورتیکه مسئول فنی نت)آیین نامه هااز(24ماده 
واجد شرایط دیگري با تایید ضمن هماهنگی باسایر مسئوالن فنی ،مسئول فنی دیگر همان مرکز ویا پزشک

ماه باشد باید 3دهد وچنانچه مدت معذوریت بیش از ماه میتواند وظایف وي را موقتا انجام3موسس حداکثرتا 
دیگري بجاي وي به معاونت ذیربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ انشین واجد شرایطتوسط موسس، ج

است تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید پزشک معرفی شده جانشین ،مسئولیت بدیهی- تبصره. شود
.کلیه وظایف مسئول فنی وپاسخگوئی به مراجع ذي صالح را به عهده خواهد داشتانجام

غیاب وي پزشک حضور مسئول فنی در اوقات تعیین شده درمرکز الزامی است و در)از آیین نامه ها25ماده
و ابالغ شده است،کلیه مسئولیتهاي حاضر درمرکز با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پروانه ها تنظیم

عهده مسئول فنی خواهد پاسخگوئی به مراجع ذیصالح بهمسئول فنی را به عهده خواهد داشت و در هرصورت
.بود

توانند با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در مرکز، مسئولین فنی نمی)هااز آیین نامه(26ماده 
مسئولیت فنی براي آنان در زمان تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگري شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدي

.صادر نخواهد شد

از دو نوبت کاري در هر شبانه روز در مرکز شاغل باشد و مسئول فنی مسئول فنی در هر حال نباید بیش- تبصره
شب در هفته مسئولیت شیفت شب را در مرکز به عهده گیرد، پذیرش مسئولیت 4حداکثر شیفت شب می تواند

در شیفتهاي متوالی عصر و شب ، توسط یک نفرمجاز نمی باشدفنی

ارائه موسس در صورت عدم حضور و یا تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی می تواند با)نامه هاییناز آ(27ماده 
قانونی باید فرد واجد مستندات ومدارك تعویض وي رادرخواست نماید ودر صورت احراز تخلف توسط کمیسیون

.یافت نمایدمسئولیت فنی درشرایطی را معرفی نمایند تا پس از تائید کمیسیون قانونی پروانه

.کارکنان فنی مرکز باید با اطالع معاونت ذیربط صورت گیردهر گونه تغییر و جابجائی)از آیین نامه ها(28ماده 

درصورتیکه مؤسس، قصد انحالل مرکز را داشته باشد مراتب بایستی کتبا سه ماه قبل از)هااز آیین نامه(29ماده 



تعطیلی یا انحالل مرکز، درصورت- تبصره. ات به معاونت مربوطه اعالم گرددهرگونه اقدام با ذکر دالیل و مستند
.نداردوزارت ، هیچگونه مسئولیتی درقبال اشخاص حقیقی یا حقوقی

بایددالیل درخواست تعطیلی خودرا درصورت درخواست تعطیلی موقت مرکز ،موسس)از آیین نامه ها(30ماده 
قیدزمان به معاونت مربوطه اعالم نماید و حداکثر زمان تعطیلی مسئول فنی وماه قبل با اطالع کتبی به3حداقل 
.باشدماه بیشتر6نباید از 

مستندات باید به تائید کمیسیون ماه، موضوع با ذکر دالیل و6درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از - تبصره
.قانونی برسد

کشوري را در / از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش لشکري مراکز حق استفادهاین)از آیین نامه ها(31ماده 
طریق از ندارند و باید در زمان بکارگیري کارکنان این امر را لحاظ نمایند و در صورتیکه به هرساعات اداري

لذا مرکز موظف به اجراي ضوابط .موضوع مطلع شدند، از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداري جلوگیري نمایند
مرکز براي مدت سه ماه و در ) تاسیس ( پروانه بهره برداري مذکور می باشد و تخطی از این امر، موجب لغو موقت

.توسط کمیسیون قانونی خواهد بود) تاسیس ( پروانه بهره برداري صورت تکرار ،موجب لغو دائم

مصوب و و نام"درمان با اکسیژن هایپر بارمرکز "مرکز موظف است منحصراً از عنوان )نامه هااز آیین(32ماده 
مرکز استفاده نماید و انتخاب در تابلوها و سرنسخه ها و دیگر اسناد) تاسیس ( مکتوب در پروانه بهره برداري 

.عناوین دیگر ممنوع است

فنی موسساتانطباق امور اداري و« رعایت موازین اسالمی و اخالقی بر اساس قانون )هااز آیین نامه(33ماده 
در مرکز » حقوق بیمارانمنشور«و » 1380و آیین نامه اجرایی سال 10/8/77پزشکی با موازین شرع اسالم مورخ 

.ضروري و بعهده دارنده مجوز باشد

از بیماران ( Multiplace )انطباق براي درمان بیماران در دستگاههاي چند نفرهجهت رعایت طرح–تبصره 
.دداستفاده گرهمگن

موظف به رعایت قانون آموزش مداوم شاغلین رشته هاي پزشکی و پیراپزشکی مرکز)از آیین نامه ها(34ماده 
مسئولین فنی منوط به رعایت قانون مذکور و سایر ضوابط جامعه پزشکی می باشند و تمدید پروانه هاي تاسیس و

.وزارت میباشد

آئین نامه ی را بعنوان موسس برسمیت می شناسد که طبق ضوابط اینوزارت صرفا کسان)آیین نامه هااز(35ماده 
پزشکی رسیده و به نام آنان پروانه و سایر مقررات قانونی مربوطه، صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی امور

از وزارت و فروش سهم به هر نحو به سایر افراد قبل از اخذ مجوز صادر شده باشد بنابراین) تاسیس (بهره برداري 
.بوده و موجب برخورد قانونی می گرددکمیسیون قانونی ممنوع

این مراکز در سراسر کشور به عهده وزارت و معاونت مربوطه می باشد کنترل و نظارت بر)از آیین نامه ها(36ماده 
آنان ایندگان قانونیفنی این مراکز موظفند اطالعات مورد نیاز را در اختیارمراجع مذکور ونمو موسس و مسئولین

.قرار دهند

ضوابط ناشی از قوانین و دستورالعملهاي مربوطه کسب اطالع و اجراي قوانین و مقررات و)از آیین نامه ها(37ماده 
. فنی مرکز می باشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند حسب مورد از وظایف موسسین و مسئولین



.باشدمسئولین فنی یا مکان مرکز باید مطابق شرایط این آئین نامه/ وسس ، مسئولتغییر مهرگونه- تبصره 

:تخلفات) فصل دهم )از آیین نامه ها(38ماده 

مسئولین فنی مرکز ازضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظائف خود /مؤسس یا مسئولدرصورتیکه- 38ماده 
:نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شددر این آئین نامه پیش بینی شده تخلف که

بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع درصورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا معاونت–الف
.شفاهیباردوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت حداقل به فاصله یک ماه پس از تذکر-ب

.کتبی قبلیه از اخطاربارسوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت به فاصله یک ما-ج

چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون درصورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی ،-چ
مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحات 1367مصوب سال (درامور بهداشتی و درمانی( تعزیزات حکومتی 

شده و درسایر موارد به محاکم ذیصالح قانونی احاله خواهد قانون یاد11بعدي باشد موضوع به کمیسیون ماده 
.شد

تعطیل موقت روش اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور وآراء صادره ازسوي مراجع قضائی اعم از–1تبصره 
.گردداقدام به واحد هاي ذیربط ارجاع می در کمیسیون قانونی بررسی و براي... یا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و 

راي کمیسیون قانونی ، باید به تائید وزیر بهداشت، درمان و آموزش لغو دائم پروانه تاسیس پس از-2تبصره 
.پزشکی برسد

بیماران و یا خالف ضوابط و در مواردیکه عملکرد مرکز موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به-3تبصره 
جامعه شود به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و اخالل درامنیت سالمتمقررات قانونی و شرعی باشد و یاموجب 

هاي قبلی قابل طرح در کمیسیون قانونی بوده و با راي کمیسیون آموزش پزشکی بدون رعایت تذکرات و اخطاریه
.وزیر، پروانه مرکز قابل لغو موقت و دائم و ارجاع به مراجع ذیصالح خواهد بودمذکور و تایید راي توسط


