
  آئين نامه تأسيس درمانگاه تخصصي داخلي
  

  :1ماده
  درمانگاه تخصصي داخلي كه در اين آئين نامه به اختصار درمانگاه ذكر مي شـود بـه مركـزي اطـالق    
مي گردد كه طبق مقررات جهت ارائه خدمات تشخيصي ،درماني و مشاوره بطور سرپائي بـه بيمـاران   

انه هاي قانوني از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مبتال به بيماريهاي داخلي بعد از اخذ پرو
  .تأسيس مي شود

  
  :2ماده

پزشكان متخصـص داخلـي و فـوق تخصـص هـاي مربوطـه، دندانپزشـك ، متخصـص آزمايشـگاه و          
  .راديولوژي طبق ضوابط مي توانند در اين درمانگاه فعاليت داشته باشند

  
  :3ماده

اونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آمـوزش پزشـكي   پروانه هاي تاسيس و مسئول فني ، توسط مع
مربوطه به مقـررات   20پس از تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع بند يك ماده 

آن ،  1367و اصـالحيه سـال    1334امور پزشكي ، دارويي مواد خوردني و آشاميدني مصـوب سـال   
  .جهت فعاليت درمانگاه صادر خواهد شد

  :تبصره
تقاضي واجد شرايط و صالحيت موضوع آئين نامه فقط پروانه تأسـيس يـك درمانگـاه تعلـق     به هر م

  .خواهد گرفت
  

  :4ماده 
پروانه تاسيس بنام اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسـات خيريـه و تعـاوني هـاي خـدمات بهداشـتي       

  .درماني صادر خواهد شد
  .واحدي باشد موسس و مسئول فني در صورت احراز شرايط مي تواند شخص -1تبصره
افراد حقيقي متقاضي تاسيس حداقل داراي مدرك دكتراي تخصصي داخلي و يا يكي از فوق  -2تبصره

  .تخصص هاي مربوطه باشند



افراد حقوقي، موسسات خيريه ، شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني متقاضي تاسـيس   -3تبصره
  .را معرفي نمايند 4ماده  2ره در تبصره درمانگاه مي بايست حداقل يك نفر داراي مدرك مورد اشا

  
  شرايط مسئول فني -5ماده

  دارا بودن مدرك دكتراي تخصصي در رشته داخلي و يا يكي از فوق تخصص هاي مربوطه -5-1
  دارا بودن پروانه مطب تخصصي معتبر در شهر مورد تقاضا -5-2
شكي بهمراه تصوير آخرين  حكـم  تائيديه سازمان نظام پز ارائه برگ: در صورت اشتغال دولتي -5-3

  حقوقي
ارائه برگ تائيديه سازمان نظام پزشـكي و بـرگ عـدم سـوء پيشـينه      : در صورت اشتغال آزاد -5-4

  كيفري
متخصصين رشته هاي ديگر پزشكي ذيربط نيز مي توانند بعنوان مشاور يا همكـار ثابـت بـا     -1تبصره

  درمانگاه همكاري نمايند
غ التحصيالن مي بايست به تائيـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و     مدارك تحصيلي فار -2تبصره

  .وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد
  

  :خدمات ارائه شده در مركز شامل موارد زير مي باشد -6ماده
  اينات بالينيارائه خدمات تخصصي ، درمان سرپايي بيماران و مع -6-1
توسط متخصصـين ذيـربط   (كوپي و انجام نمونه برداري آندوسكوپي، ركتوسكوپي ، برونكوس -6-2

  )به شرط داشتن گواهي دوره مربوطه
  )درصورت داشتن ملزومات و تجهيزات مربوط و انجام آن تحت نظر متخصصين ذيربط(دياليز  -6-3
و اسپيرومتري  EKGو انجام ... ارائه خدمات مشاوره اي درماني به بيماريهاي قلب و ريه و  -6-4

  توسط متخصصين قلب و عروق... ورزش، اكوكارديوگرافي و، تست 
  خدمات مشاوره اي و درماني به بيماران ساير مراكز درماني -6-5
انجام امور مربوط به خدمات آزمايشگاهي ، راديولوژي و سونوگرافي ، فيزيـوتراپي بـر طبـق     -6-6

  ي و فيزيوتراپيضوابط مربوط به ايجاد بخش هاي آزمايشگاهي، راديولوژي و سونوگراف
انجام خدمات مشاوره اي انفرادي يا جمعي براي بيماران مركز با اسـتفاده از متخصصـين سـاير     -6-7

  رشته هاي ذيربط



  مشاوره و خدمات روانشناسي و روانپزشكي به بيماران -6-8
  

  وظايف مسئول فني -7ماده
  ول فني استسرپرستي كليه امور فني و مسئوليت رعايت موازين بر عهده مسئ -7-1
نظارت بر انتخاب و بكارگيري نيروي انسـاني واجـد شـرايط و صـالحيت براسـاس ضـوابط        -7-2

  وزارت متبوع براي اينگونه موسسات و نظارت بر عملكرد آنها
و مراجـع ذيصـالح در ايـن     رسيدگي به شكايات فني بيماران و پاسخگويي به آنـان و مراجـع   -7-3

  خصوص
شكي و آئين نامه انطبـاق امـور پزشـكي بـا مـوازين شـرع مقـدس و        نظارت برحفظ شئون پز -7-4

  دستورالعمل هاي مربوطه
  يف درمانگاهدمات پزشكي غيرمجاز و خارج از وظاجلوگيري از خ -7-5
دانشكده علوم پزشـكي  /ارائه آمار ماهانه فعاليت درمانگاه به تفكيك نوع خدمات به دانشگاه -7-6

  و خدمات بهداشتي درماني مربوطه
  نظارت بر پذيرش  بيماران تحت پوشش بيمه هاي درماني طبق ضوابط مربوطه -7-7
  كنترل و مراقبت بهداشتي، درماني ، ساختماني، تجهيزاتي و تأسيساتي وايمني درمانگاه -7-8
نظارت بر رعايت تعرفه هاي  مصـوب وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي و ارائـه        -7-9

  صورتحساب به بيمار
مســئول فنــي موظــف اســت صــورت اســامي پزشــكان شــاغل و ســاعات كــار آنهــا را بــه  -7-10

بديهي است اشـتغال  . دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  مربوطه اعالم نمايد/دانشگاه
  .پزشكان فاقد پروانه مطب  معتبر در درمانگاه ، غير قانوني مي باشد

  .يت درمانگاه الزامي استحضور مسئول فني در كليه ساعات فعال -7-11
  

  :كادر فني درمانگاه: 8ماده
  حداقل يكنفر از متخصصين داخلي و يا فوق تخصصهاي مربوط جهت هريك از ساعت كاري -9-1
  ز و آندوسكوپيرايط جهت هر يك از بخش هاي دياليكارشناس پرستاري واجد ش -9-2
  
 



  :شرايط ساختمان درمانگاه: 9ماده
درمانگاه عمومي و اصالحيه  أسيسبنا براي احداث درمانگاه ضوابط آئين نامه تحداقل مساحت زير

  .آن با تائيد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي خواهد بود
در صورت وجود بخش هاي راديولوژي ، سونوگرافي ، آزمايشگاه فيزيوتراپي ، داروخانه ، : 1تبصره

ه تأسيس و بهره برداري از بخشهاي مذكور براساس رعايت شرايط مربوط ب... دياليز و آمبوالنس و
  .آئين نامه هاي مربوطه ، ضروري است

  .وجود آمبوالنس در مانگاه و يا قرارداد با يك مركز آمبوالنس الزامي است: 2تبصره
درمانگاه موظف است در صورت وجود بخش دياليز با يك بيمارستان خصوصي و يا دولتي : 3تبصره

  .قرارداد همكاري داشته باشدداراي بخش دياليز 
  

  :وسايل و تجهيزات : 10ماده 
  وسايل عمومي بخشهاي داخلي و فوق تخصصهاي مربوطه -10-1
 6دستگاههاي تخصصي مورد تائيد با استاندارد الزم جهت ارائه خدمات ذكـر شـده در مـاده     -10-2

  آئين نامه
استاندارد الزم ذكر شده در  اني بامتجهيزات الزم و مربوط به انجام تست هاي تشخيصي در -10-3

  آئين نامه 6ماده 
بـا اسـتاندارد    )سـاعت  24كمتـر از  ( وسايل مربوط به بخش هاي بستري و تحت نظر بيمـار  -10-4

  تعيين شده از طرف وزارت متبوع
  يا درمانگاه كارو همتجهيزات الزم و ضروري براي متخصصين ثابت يا مشاور  -10-5

  
  :11ماده

ابي كليه خدمات ارائه شده در درمانگاه در سراسر كشور برعهده كارشناسان معاونت نظارت و ارزشي
  .دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه هر استان خواهد بود/درمان دانشگاه

  



  :12ماده
ماه يكنفر جانشين واجـد شـرايط را بطـور     3مسئول فني مي تواند در صورت غيبت به مدت كمتر از 

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه معرفي /به دانشگاه  "انتخاب و كتبا موقت
  .نمايد
ماه بطول انجامد پروانه مسـئول فنـي بـا موافقـت      3در صورتي كه غيبت مسئول فني بيش از : تبصره

  .لغو خواهد گرديد 20كميسيون قانوني ماده 
  

  :13ماده
ني بيش از يك درمانگاه تخصصي را در يك نوبت كاري تقبل يك مسئول فني نمي تواند مسئوليت ف

نمايد و حضور مسئول فني و يا جانشين واجد الشرايط وي در درمانگاه در سـاعات كـاري ضـروري    
  .است

  
  :14ماده

دانشكده علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي     /تغييرات نام و محل درمانگاه بايد با هماهنگي دانشگاه
فقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و حسب مورد با صدور مجوز درماني مربوطه و با موا

  .يا پروانه جديد صورت پذيرد
  

  :15ماده
در صورتي كه موسس يا موسسين به داليل موجهي قصد تعطيل و انحالل درمانگاه را داشـته باشـند ،   

دانشـكده علـوم   /نشـگاه مراتب را بايد با ذكر داليل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دا
  .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه گزارش نمايند

دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني موظفنـد بـر كـار كليـه       /دانشگاهها: تبصره 
درمانگاههاي  تخصصي مربوطه نظارت مسـتمر داشـته و سـاالنه گزارشـات مربوطـه را بـه وزارت       

  .كي ارائه نمايندبهداشت،درمان و آموزش پزش
  



  :16ماده
نتـايج   -مراحـل سـير بيمـاري   -نـام پزشـك   -ضبط مشخصـات كامـل بيمـار   : تشكيل پرونده شامل 

      آزمايشات پاركلينيكي و نتيجه ارزيابي هـاي دوره اي و نتـايج درمـاني جهـت هـر يـك از بيمـاران        
  .مي بايست بايگاني و نگهداري شود

  
  

  :17ماده
بوط بـه مقـررات امـور پزشـكي و داروئـي و مـواد خـوردني و آشـاميدني ،         قانون مر 5باستناد ماده 

درمانگاه حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيمار يا مراجعين بوده و يا به تشخيص وزارت 
متبوع برخالف شئون پزشكي يا عفت عمومي مـي باشـد، را نداشـته و اسـتفاده از عنـاوين مجعـول و       

لو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفين برابر مقررات قانوني رفتار خواهـد  خالف حقيقت بر روي تاب
  .شد
  

  :18ماده
تابلوي درمانگاه بايد ساده و با ذكر نـوع تخصـص درمانگـاه و بـدون ذكـر نـام پزشـكان شـاغل در         

  درمانگاه باشد
  

  :19ماده
  .نصب اتيكت كه نشان دهنده مشخصات كاركنان باشد ، بر روي سينه الزامي است

  
  :20دهما

در صورتي كه موسس يا موسسين درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظايف موضوع ايـن آئـين نامـه    
  تخطي نمايد به نحو زير اقدام خواهد شد

دانشـكده علـوم   /تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محـل توسـط دانشـگاه   : 20-1
  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط

  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه/توسط دانشگاهاخطار كتبي : 20-2



دانشكده علوم /به پيشنهاد دانشگاهلغو پروانه تأسيس و تعطيل درمانگاه بمدت يك تا سه ماه : 20-3
  20پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده

دانشـكده  /دانشـگاه ماه تا يكسال بـه پيشـنهاد    3رمانگاه بمدت لغو پروانه تأسيس و تعطيل د: 20-4
و در  20علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضـوع مـاده  

  صورت لزوم اعالم آن به مراجع قضايي
ني و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مـواد خـورد   24اين آئين نامه به استناد ماده 

مـاده يـك    13و12و11آن و همچنين بنـدهاي   1367و اصالحيه سال  1334آشاميدني مصوب سال 
تبصره  11ماده و  20قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مستمل بر 

  .به تصويب رسيد......................... در تاريخ 


